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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG

PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, 
mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan 
yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 
diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Faisafah Hidup 
Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan 
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
Indonesia;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional 
berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya 
ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan 
pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan 
perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi 
nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait 
dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber 
daya ikan dan lingkungannya;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan 
yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek 
pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi 
perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi 
dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu 
perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1985 tentang Perikanan;

Mengingat :  Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

=  1  =
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, 
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu 
sistem bisnis perikanan.

2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya 
ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

4. Ikan adalah segala jenis organisms yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya 
berada di dalam lingkungan perairan.

5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak 
dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan 
yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau 
membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, 
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi 
dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan 
keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum 
dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh 
pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan 
produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

8. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan 
sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, 
ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 
kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

9. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan 
untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, 
pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, 
dan penelitian/eksplorasi perikanan.

=  2  =
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10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

11. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan 
ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

12. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
pembudidayaan ikan.

13. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik 
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

16. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang 
harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan 
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis 
yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin 
tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan 
ikan.

19. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang 
diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan 
perairan pedalamannya.

21. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur 
di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan 
berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang 
meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 
200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

22. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial 
Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

23. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di 
sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan 
dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 
perikanan bersandar, beriabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi 
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

24. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/
Kota.

=  3  =
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Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, 
pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan    kelestarian  yang 
berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:
a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;

b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;

c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;

d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;

e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;

f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;

g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
h. mencapai pemanfataan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan 

lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan

i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata 
ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk:

a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan 
hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan 
di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera 
asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia;

c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan 
di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan

d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, 
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan 
pihak asing.

=  4  =
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BAB III

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 5

(1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/
atau pembudidayaan ikan meliputi:
a. perairan Indonesia;
b. ZEEI; dan
c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan 

serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik 
Indonesia.

(2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima 
secara umum.

BAB IV

PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 6

(1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta 
terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.

(2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan 
ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta 
memperhatikan peran serta masyarakat.

Pasal 7

(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri 
menetapkan:
a. rencana pengelolaan perikanan;
b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan 

Republik Indonesia;
c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan 

Republik Indonesia;
d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan 

perikanan Republik Indonesia;
e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan 

perikanan Republik Indonesia;
f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
j.  sistem pemantauan kapal perikanan;

=  5  =
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k. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
l. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis 

budidaya;
m. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
n. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta 

lingkungannya;
o. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
p. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
q. suaka perikanan;
r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan 

ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
t. jenis ikan yang dilindungi.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan 
wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
e. sistem pemantauan kapal perikanan;
f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis 

budidaya;
h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta 

lingkungannya;
j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
k. suaka perikanan;
l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan 

ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
n. jenis ikan yang dilindungi.

(3) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan 
rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber dayaikan.

(4) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri dan 
beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.

(5) Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, 
termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, 
pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

=  6  =



13

(6) Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, pemerintah membentuk 
dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional yang diketuai oleh 
Presiden, yang anggotanya terdiri atas menteri terkait, asosiasi perikanan, dan 
perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja dewan 
pertimbangan pembangunan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan 
ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/
atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan 
kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia.

(2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah 
kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, 
bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang 
dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau 
lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab 
perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan 
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan 
yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan 
dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan 
ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan 
usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, 
bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan 
dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, 
dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan 
peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal 
penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:
a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai 

dengan ukuran yang ditetapkan;
b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang 

ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau
c. alat penangkapan ikan yang dilarang.

=  7  =
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Pasal 10

(1) Untuk kepentingan kerja sama internasional, Pemerintah:
a. dapat memublikasikan secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan langkah 

konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan;
b. bekerja sama dengan negara tetangga atau dengan negara lain dalam rangka 

konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas, laut lepas yang 
bersifat tertutup, atau semi tertutup dan wilayah kantong;

c. memberitahukan serta menyampaikan bukti-bukti terkait kepada negara 
bendera asal kapal yang dicurigai melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan 
hambatan dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

(2) Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi 
regional dan internasional dalam rangka kerja sama pengelolaan perikanan regional 
dan internasional.

Pasal 11

(1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan dan pemanfaatan lahan 
pembudidayaan ikan, Menteri menetapkan suatu keadaan kritis yang membahayakan 
atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan 
ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(2) Menteri mengumumkan dan menyebarluaskan langkah-langkah keadaan kritis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/
atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber 
daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat 
membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau 
kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang 
dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau 
kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 13

(1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi 
ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan 
konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah 
yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan 
pemuliaan sumber daya ikan.

(2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber 
daya ikan.

(3) Pemerintah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dan/atau 
lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan 
dengan sumber daya ikan.

(4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya 
ikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah 
sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran jenis calon induk, induk, dan/
atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 16

(1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, 
dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, 
sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke 
luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, 
dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana 
pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.
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Pasal 18

(1) Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan 
ikan.

(2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas 
dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.

Pasal 19

(1) Pemerintah menetapkan persyaratan dan standar alat pengangkut, unit 
penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan 
dan lingkungannya.

(2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan 
hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan 
lingkungannya.

(3) Pemerintah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan 
lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta pengawasan alat 
pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan 
kesehatan ikan dan lingkungannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

(1) Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan 
kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

(2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), terdiri atas subsistem:
a. pengawasan dan pengendalian mutu;
b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, 

persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, 
persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan 
prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan

c. sertifikasi.

(3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi 
dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, 
dan keamanan hasil perikanan.

(4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan 
ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan 
Pengolahan.

(5) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem 
jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh 
Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu.
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(6) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu 
dan keamanan hasil perikanan.

(7) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar 
mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b.

(8) Industri pengolahan ikan yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil 
perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan 
sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, 
sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, 
bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau 
lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

(2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, 
dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

(1) Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.

(2) Pemerintah dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan untuk 
menjamin ketersediaan bahan baku tersebut di dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jaminan ketersediaan bahan baku 
industri pengolahan ikan di dalam negeri serta pembatasan ekspor bahan baku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB V

USAHA PERIKANAN

Pasal 25

Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, 
produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 26

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, 
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi 
nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Pasal 27

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan 
di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib 
memiliki SIPI.

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.

(3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di 
wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari 
Pemerintah.

Pasal 28

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.

(2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 29

(1) Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh 
dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan 
di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia 
berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang 
berlaku.
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Pasal 30

(1) Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing 
yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan 
akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
pemerintah negara bendera kapal.

(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung 
jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk 
mematuhi perjanjian perikanan tersebut.

(3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian izin usaha perikanan 
kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian 
perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

Pasal 31

(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI.

(2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan 
SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial 
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

(1) Kapal perikanan berdasarkan fungsinya meliputi:
a. kapal penangkap ikan;
b. kapal pengangkut ikan;
c. kapal pengolah ikan;
d. kapal latih perikanan;
e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
f. kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan 
wajib teriebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
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(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat 
pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
pelayaran.

Pasal 36

(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal 
perikanan Indonesia.

(2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan dokumen yang berupa:
a. bukti kepemilikan;
b. identitas pemilik; dan
c. surat ukur.

(3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah 
terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain 
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi 
pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh 
negara asal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(5) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda 
selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda 
alat penangkapan ikan.

Pasal 38

(1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan 
ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib 
menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.

(2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan 
ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di 
ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.

(3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan 
ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di 
luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia.

Pasal 39

Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan ukuran dan jenis tertentu 
dimungkinkan menggunakan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan secara 
bergantian berdasarkan musim dan daerah operasi penangkapan.
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Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, 
pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, 
serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 41

(1) Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan.

(2) Menteri menetapkan:
a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
b. klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian 

perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian 
pelabuhan perikanan;

c. persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam 
perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan 
pelabuhan perikanan;

d. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
e. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.

(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan 
tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.

(4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/
atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan 
di pelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan 
izin.

Pasal 42

(1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, ditunjuk syahbandar di pelabuhan 
perikanan.

(2) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki 
surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.

(3) Selain menerbitkan surat izin berlayar, syahbandar di pelabuhan perikanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan lain, yakni:
a. memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan
b. memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada di kapal perikanan.

(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 
oleh Menteri.

Pasal 43

Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat 
laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan.
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Pasal 44

(1) Surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikeluarkan oleh 
syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.

(2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas 
perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45

Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, 
surat izin berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh surat laik 
operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN DATA STATISTIK PERIKANAN

Pasal 46

(1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik 
perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, 
penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, 
produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi 
yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan 
sistem bisnis perikanan.

(2) Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk 
menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

Pasal 47

(1) Pemerintah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di 
dalam maupun di luar negeri.

(2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah 
dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.

BAB VII

PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 48

(1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan 
lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikenakan 
pungutan perikanan.

(2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi 
nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.
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Pasal 49

Setiap orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan 
perikanan.

Pasal 50

Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49
dipergunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan pelestarian sumber daya 
ikan dan lingkungannya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan perikanan dan penggunaan pungutan 
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

Pasal 52

Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan 
pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang 
dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, 
berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya 
lokal.

Pasal 53

(1) Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perorangan, 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan 
pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta.

(2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga 
penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
b. pelaku usaha perikanan;
c. asosiasi perikanan; dan/atau
d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.

Pasal 54

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu 
yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.
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Pasal 55

(1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia wajib teriebih dahulu memperoleh izin dari 
Pemerintah.

(2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.

(3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada 
Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan 
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Pasal 57

(1) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan 
untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan.

(2) Pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan 
dan/atau pelatihan perikanan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan 
dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional.

Pasal 58

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional 
maupun di tingkat internasional, dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan 
penyuluhan perikanan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan 
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.
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BAB X

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA-IKAN KECIL

Pasal 60

(1) Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil melalui:
a. penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik 

untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, 
bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil 
dan pembudi daya-ikan kecil;

b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta 
pembudi daya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; 
dan

c. penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan 
kecil, dan koperasi perikanan.

(2) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 61

(1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia.

(2) Pembudi daya-ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(3) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang 
ditetapkan oleh Menteri.

(4) Nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian 
lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

(5) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan 
kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang 
dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi 
daya-ikan kecil.

Pasal 62

Pemerintah menyediakan dan mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan 
kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar 
negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan 
kelompok nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan.
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Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan 
kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 65

(1) Penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah 
dan penarikannya kembali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 
urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

BAB XII

PENGAWASAN PERIKANAN

Pasal 66

(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.

(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk 
mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 
perikanan.

(3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik 
pegawai negeri sipil perikanan dan nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan.

Pasal 67

Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

Pasal 68

Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.

Pasal 69

(1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dalam 
melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman 
diri lainnya serta didukung dengan kapal pengawas perikanan.

(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi 
melaksanakan pengawasan dan penegasan hukum di bidang perikanan.
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(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan 
menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan 
lebih lanjut.

(4) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi 
dengan senjata api.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perikanan, keikutsertaan masyarakat 
dalam membantu pengawasan perikanan, kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/
atau alat pengaman diri lainnya, yang digunakan oleh pengawas perikanan dan/atau 
yang dipasang di atas kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENGADILAN PERIKANAN

Pasal 71

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang 
memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

(2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan 
peradilan umum.

(3) Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.

(4) Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaskud pada ayat (3) sesuai 
dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

(5) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 
(dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai beriaku, sudah 
melaksanakan tugas dan fungsinya.

(6) Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden.
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BAB XIV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN

DI SIDANG PENGADILAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 72

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan 
hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 73

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.

(3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, 
Menteri dapat membentuk forum koordinasi.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana di bidang perikanan;
b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi 

untuk didengar keterangannya;
d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan 

dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal 

dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang 

perikanan;
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak 

pidana di bidang perikanan;
i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil 

tindak pidana;
k. melakukan penghentian penyidikan; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.
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(6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 
(dua puluh) hari.

(7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut 
umum paling lama 10 (sepuluh) hari.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup 
kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu 
penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan 
tersangka dari tahanan demi hukum.

Bagian Kedua

Penuntutan

Pasal 74

Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan 
hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 75

(1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut 
umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan 

tugasnya.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksanaannya harus 
sudah diterapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-
Undang ini diundangkan.

Pasal 76

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib 
memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari 
terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.

(2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus 
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang 
hal-hal yang harus dilengkapi.
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(3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan 
berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada 
penuntut umum.

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut 
umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu 
tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum 
kepada penyidik.

(5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam 
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas 
dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara 
tersebut kepada pengadilan perikanan.

(6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan 
atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.

(7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup 
kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan 
berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 77

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan 
dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini.

Pasal78

(1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc.

(2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim 
karier.

(3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(4) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 79

Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.
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Pasal 80

(1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah 
menjatuhkan putusan.

(2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim 
tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 81

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang 
menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan 
guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup 
kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan 
berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Pasal 82

(1) Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara 
tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

(2) Untuk kepentigan pemeriksaan, hakim di sidang Pengadilan Tinggi berwenang 
menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.

(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan 
guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup 
kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan 
berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Pasal 83

(1) Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, 
perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah 
Agung.
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(2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang 
menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.

(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila perlukan 
guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua 
Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak menutup 
kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan 
berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan 
menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, 
dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian 
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling banyak Rp l.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah 
kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, 
bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan 
dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp l.200.000.000,00 
(satu miliar dua ratus juta rupiah).

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab 
perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan 
ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/
atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan 
kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan 
ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan 
sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat 
dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan 
kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
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Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/
atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak 
sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai 
dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau 
alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 86

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 
kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan 
dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan denda paling banyak Rp l.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus 
juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan 
sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan 
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp l.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat 
membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/
atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 
l.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber 
daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 5OO.OOO.OOO,OO 
(lima ratus juta rupiah).
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Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, megeluarkan, mengadakan, 
mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan 
ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke 
luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan 
denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi 
dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, 
dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 8OO.
OOO.OOO,OO (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/
atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi 
sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp 8OO.OOO.OOO,OO (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan 
makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/
atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan denda paling banyak Rp l.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah).

Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, 
pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 
dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah).
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(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera 
asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 
Rp 2O.OOO.OOO.OOO,OO (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan 
yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 
l.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak 
mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 
6OO.OOO.OOO,OO (enam ratus juta rupiah).

Pasal 96

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 8OO.OOO.OOO,OO (delapan ratus 
juta rupiah).

Pasal 97

(1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak 
memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 
5OO.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah).

(2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah 
memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu 
pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah 
memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di 
dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 
(3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5OO.OOO.OOO,OO (lima ratus 
juta rupiah).

Pasal 98

Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan 
oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 2OO.OOO.OOO,OO (dua 
ratus juta rupiah).
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Pasal 99

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, 
Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 
94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya 
dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
pidana yang dijatuhkan.

Pasal 102

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak 
pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada 
pedanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang 
bersangkutan.

Pasal 103

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, 
Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, 
Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Pasal 104

(1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena 
melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap 
waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan 
sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan 
perikanan.

(2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari 
tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.
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Pasal 105

(1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.

(2) Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan 
baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil 
lelang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan 
Menteri.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang tedadi 
di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 
(3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Pasal 10

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bagi perkara tindak 
pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri 
dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 108

Pada saat Undang-Undang ini mulai beriaku:
a. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan 

perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang masih dalam tahap 
penyidikan atau penuntutan tetap diberlakukan hukum acara yang beriaku sebelum 
berlakunya Undang-Undang ini;

b. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan 
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang sudah diperiksa 
tetapi belum diputus oleh pengadilan negeri tetap diperiksa dan diputus oleh 
pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan hukum acara yang beriaku 
sebelum berlakunya Undang-Undang ini; dan

c. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan 
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang sudah dilimpahkan 
ke pengadilan negeri tetapi belum mulai diperiksa dilimpahkan kepada pengadilan 
perikanan yang berwenang.
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Pasal 109

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3299); dan

b. ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

     Disahkan di Jakarta
     pada tanggal 6 Oktober 2004
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

      ttd

         MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

  ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 118

=  32  =



39

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG

PERIKANAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas 
wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan 
tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun 
pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna 
pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan 
tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta 
kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan UndangUndang Nomor 
17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of 
the Sea 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak 
untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di 
zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan 
persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan 
perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, 
pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, 
nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang 
perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan 
sumber daya ikan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sudah tidak dapat 
mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan 
datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik 
yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber 
daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin 
efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara 
berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, 
keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal 
dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta 
masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan 
berhasil guna.
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Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan 
strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan 
sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan 
dapat berjalan secara berkelanjutan.  Oleh karena itu, adanya kepastian hukum 
merupakaan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.  Dalam Undang-Undang ini 
lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas 
tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus 
mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani 
tindak pidana di bidang perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan 
khusus (lex specialis).  Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan 
yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan 
metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materil 
dan hukum formil.  Untuk menjamin kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, 
penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, ditentukan jangka 
waktu secara tegas, sehingga dalam Undang-Undang ini rumusan mengenai hukum 
acara (formil) bersifat lebih cepat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak 
pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai 
pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, yang untuk 
pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, 
Pontianak, Bitung, dan Tual.  Namun demikian, mengingat masih diperlukan persiapan 
maka pengadilan perikanan yang telah dibentuk tersebut, baru melaksanakan tugas 
dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini 
mulai berlaku.  Pengadilan perikanan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh 
majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier pengadilan negeri dan 2 
(dua) orang hakim ad hoc.

Mengingat perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka Undang-
Undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:
a. pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, 

kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian 
yang berkelanjutan;

b. pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan 
keterpaduan pengendaliannya;

c. pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan 
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

d. pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang 
berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan 
perikanan serta pengendalian yang terpadu;

e. pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta 
penyuluhan di bidang perikanan;

f. pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan 
serta sistim informasi dan data statistik perikanan;

g. penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran 
perikanan, dan kapal perikanan;
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h. pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi 
pembangunan kelautan dan perikanan;

i. pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan 
nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil;

j. pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, zona ekonomi 
eksklusif Indonesia, dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar 
internasional yang berlaku;

k. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan 
Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan 
pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan 
nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang 
tersedia;

l. pengawasan perikanan;
m. pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang 

perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI-AL dan 
pejabat polisi negara Republik Indonesia;

n. pembentukan pengadilan perikanan; dan
o. pembentukan dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang ini merupakan 
pembaharuan dan penyempurnaan pengaturan di bidang perikanan sebagai pengganti 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas.

Pasal 2

 Cukup jelas.

Pasal 3

 Cukup jelas.

Pasal 4

 Cukup jelas.

Pasal 5

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat(2)
Yang dimaksud dengan “pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia” adalah pengelolaan perikanan di laut lepas.
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Pasal 6
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
Hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimban dalam 
pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentan dengan hukum nasional.

Pasal 7
 Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “potensi dan alokasi sumber daya ikan” adalah 
termasuk juga ikan yang beruaya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “jumlah tangkapan yang diperbolehkan” 
adalah banyaknya sumber daya ikan yang boleh ditangkap di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tetap 
memperhatikan kelestarian sehingga diperlukan adanya data dan 
informasi yang ak tentang ketersediaan sumber daya ikan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara faktual 
setiap daerah penangkapan.  Di samping pelaksanaan penerapan 
prinsip jumlah tangkapan yang diperbolehkan wajib memperhatikan 
kewajiban internasional bidang perikanan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “potensi dan alokasi induk dan benih ikan 
tertentu” adalah induk dan benih ikan tertentu yang ditangkap dari 
alam.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “ukuran alat penangkapan” adalah termasuk 
juga ukuran mata jaring.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “alat bantu penangkapan” adalah sarana, 
perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu 
dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangka ikan, seperti lampu, 
rumpon, dan terumbu karang buatan.
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Huruf h
Yang dimaksud dengan “waktu atau musim penangkap” adalah 
penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan 
untuk memberi kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dan 
lingkungannya.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “sistem pemantauan kapal perikanan” adalah 
salah satu bentuk sistem pengawasan bidang penangkapan ikan, 
yang menggunakan perala pemantauan kapal perikanan yang telah 
ditentukan.  Contoh: sistem pemantauan kapal perikanan (vessel 
monitoring systemlVMS).

Huruf k
Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat 
dilakukan penebaran ikan jenis baru, yang kemungki menimbulkan efek 
negatif bagi kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu 
dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat beradaptasi 
dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak 
keaslian sumber daya ikan.

Huruf l
Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan berbasis budi daya” adalah 
penangkapan sumber daya ikan berkembang biak dari hasil penebaran 
kembali.

Huruf m
Sesuai dengan perkembangan teknologi, pembudidayaan ikan tidak lagi 
terbatas di kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, 
dan laut.  Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, perlu 
adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan 
agar tidak mengganggu kepentingan umum.  Di samping itu, perlu 
ditetapkan ketentuan yang bertujuan melindungi pembudidayaan 
tersebut, misalnya pencemaran lingkungan sumber daya ikan.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan 
rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan lingkungannya, antara 
lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan 
terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung/berkembangbiak 
ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau 
penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau 
pengerukan dasar perairan.
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Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Yang dimaksud dengan “suaka perikanan” adalah kawasan perairan 
tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri 
tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber 
daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

Huruf r
Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan agar 
masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tertentu terjangkit wabah, 
dan Menteri menetapkan langkah-langkah pencegahan terjadinya 
penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

 Ayat (2)
Cukup jelas.

 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “komisi nasional” adalah kelompok yang melakukan 
pengkajian potensi sumber daya ikan yang terdiri atas pakar, perguruan 
tinggi, dan instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang 
sumber daya ikan.

 Ayat (4)
Cukup jelas.

 Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “jenis ikan” adalah:

a. pisces (ikan bersirip);
b. crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
c. mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
d. coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
e. echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
f. amphibia (kodok dan sebangsanya);
g. reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
h. mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
i. algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam 

air); dan
j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di 

atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.
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 Ayat (6)
Cukup jelas.

 Ayat (7)
Cukup jelas.

 Pasal 8
Ayat (1)

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/
atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau 
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak 
saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan 
kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan.  
Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat 
dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan 
waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat(4)
Cukup jelas.

Ayat(5)
Cukup jelas.

Ayat(6)
Cukup jelas.

Pasal 9
 Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan 

ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan 
peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.  
Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai 
dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya 
ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan 
yang bukan menjadi target penangkapan.

 Larangan tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dicantumkan dalam 
pemberian perizinan penangkapan dan merupakan satu kesatuan dengan kapal 
yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan.

Pasal 10
 Ayat(l)

 Huruf a
Cukup jelas.
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 Huruf b
Yang dimaksud dengan “laut lepas yang bersifat tertutup atau semi 
tertutup” adalah suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang 
dikelilingi oleh dua negara atau lebih, yang dihubungkan dengan wilayah 
laut lainnya atau samudera, oleh suatu alur yang sempit atau yang 
terdiri seluruhnya, atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi 
eksklusif dua negara pantai atau lebih.

Yang dimaksud dengan “wilayah kantong (pocket area)” adalah laut 
lepas yang dikelilingi oleh zona ekonomi eksklusif dari beberapa negara, 
misainya di utara Papua terdapat laut lepas yang dibatasi oleh ZEE 
Indonesia, ZEE Papua New Guinea, ZEE Palau, dan ZEE Federation 
State of Micronesia.

Huruf c
Cukup jelas.

 Ayat (2)
Keanggotaan Pemerintah dalam kerja sama regional dan internasional 
dilakukan secara selektif.

Dalam hal tertentu Pemerintah diharapkan proaktif menyeponsori pembentukan 
lembaga regional dan internasional bagi kemajuan pembangunan perikanan 
Indonesia.

 Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kritis” adalah suatu penurunan 
serius akibat penangkapan yang berlebihan atas ketersediaan jenis 
ikan tertentu, keadaan berjangkitnya wabah penyakit ikan, atau suatu 
perubahan besar dari perubahan lingkungan akibat pencemaran yang 
berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya ikan yang harus 
ditangani dan memerlukan tindakan segera.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat(1)

Yang dimaksud dengan “pencemaran sumber daya ikan” adalah 
tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, 
dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber 
daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, 
dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
Yang dimaksud dengan “kerusakan sumber daya ikan” adalah terjadinya 
penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan 
kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh 
perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan 
gangguan sedemikan rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur 
hidup sumber daya ikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Kawasan konservasi yang terkait dengan perikanan, antara lain, adalah 
terumbu karang, padang lamun, bakau, rawa, danau, sungai, dan 
embung yang dianggap penting untuk dilakukan konservasi.  Dalam hal 
ini Pemerintah dapat melakukan penetapan kawasan konservasi, antara 
lain, sebagai suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman 
wisata perairan, dan/atau suaka perikanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “plasma nutfah” adalah substansi yang terdapat 
dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat 
keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit 
untuk menciptakan jenis unggul baru.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi plasma nutfah yang ada 
agar tidak hilang, punah, atau rusak, di samping juga untuk mellindungi 
ekosistem yang ada.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ikan jenis baru” adalah ikan yang bukan asli 
dan/atau tidak berasal dari alam darat dan laut Indonesia yang dikenali 
dan/atau diketahui dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia maupun ikan yang berasal dari hasil pemuliaan baik 
dalam negeri maupun luar negeri.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
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Pasal 15
Yang dimaksud dengan “calon induk ikan” adalah ikan hasil seleksi yang 
dipersiapkan untuk dijadikan induk.

Yang dimaksud dengan “induk ikan” adalah ikan pada umur dan ukuran 
tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih, 
sedangkan benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu 
yang belum dewasa.

Untuk tujuan peningkatan produksi melalui perbaikan mutu ikan dari hasil 
pembudidayaan, diperiukan jenis dan/atau varietas ikan baru yang belum 
terdapat di dalam negeri.  Namun, pemasukan ikan jenis baru dari luar 
negeri dapat menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan 
penyakit ikan berbahaya ke dalam negeri dan/atau dapat menjadi predator 
atau kompetitor yang menyebabkan langkanya jenis ikan lokal.  Oleh karena 
itu, pemasukannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang beriaku.  
Pengaturan pengeluaran jenis calon induk, induk, dan benih ikan dari wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk menjamin 
pembudidayaan ikan jenis baru tersebut secara berkelanjutan.

Pasal 16
Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ikan yang 
dimiliki agar tidak hilang atau punah, terutama ikan asli Indonesia 
(indigenous species), juga dimaksudkan untuk melindungi ekosistem 
asli alam Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal  17
Yang dimaksud dengan “sarana pembudidayaan ikan” adalah, antara lain, 
pakan ikan, obat ikan, pupuk, dan keramba.

Yang dimaksud dengan “prasarana pembudidayaan ikan” adalah, antara lain, 
kolam, tambak, dan saluran tambak.

Dalam mengatur dan mengembangkan sarana dan prasarana pembudidayaan 
ikan, Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18
Ayat (1)

Setiap jenis ikan yang dibudidayakan memerlukan persyaratan teknis 
dan tingkat teknologi yang berbeda.  Oleh karena itu, diperiukan tata 
pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sehingga distribusi 
dan pemanfaatan air dapat dilakukan secara maksimal, sesuai 
dengan kebutuhan teknis pembudidayaan ikan serta dapat dihindari 
penggunaan lahan yang dapat merugikan pembudidayaan ikan, 
termasuk ketersediaan sabuk hijau (greenbelt).
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya” 
adalah upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan memperbaiki 
keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama 
penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan 
pengaturan pemakaian obat ikan.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya harus dilakukan secara 
bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun pihak terkait dengan 
menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengenali 
hama dan penyakit ikan, identifikasi, pencegahan, penanggulangan 
dan pengendalian kesehatan ikan, serta permasalahan lingkungan 
pembudidayaan.

Ayat(4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat(l)

Yang dimaksud dengan “pengolahan ikan” adalah rangkaian kegiatan 
dan/ atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir 
untuk konsumsi manusia.

Yang dimaksud dengan “produk perikanan” adalah setiap bentuk produk 
pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian 
ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang 
berbahan baku utama ikan.

Yang dimaksud dengan “kelayakan pengolahan” adalah suatu kondisi 
yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata 
letak, sanitasi, higiene, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan.

Yang dimaksud dengan “sistem jaminan mutu dan keamanan” adalah 
upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak 
praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil 
perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Ayat(2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan dan pengendalian mutu” 
adalah semua kegiatan menilai, memeriksa, memantau, mengambil 
contoh, menguji, melakukan koreksi, memvalidasi, mengaudit, 
memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka memberikan 
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
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Huruf b
Standar mutu meliputi, antara lain, ukuran, jumlah, rupa, spesifikasi 
produk perikanan, dan hasil pengolahan ikan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penanganan” adalah suatu rangkaian kegiatan 
dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk 
dasar.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Untuk menjamin hak konsumen ikan dan produk perikanan, produk 
harus aman, sehat, dan tidak kadaluarsa.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 21
Yang dimaksud dengan “sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia” adalah 
sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah 
yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan 
jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.

Pasal  22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
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Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah SIKPI asli dan 
bukan foto copy dan/atau salinan yang mirip dengan SIKPI asli.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)

SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah SIPI asli dan bukan 
foto copy dan/atau salinan yang mirip dengan SIPI asli.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan 
yang bukan untuk tujuan komersial” adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
perorangan atau lembaga Pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka 
pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan, 
dan/atau wisata.

Pasal 34
Cukup jelas.
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Pasal 35
Ayat (1)

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, penataan 
dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas 
perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Pendaftaran kapal perikanan dimuat di dalam buku kapal perikanan yang 
dipergunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI/SIKPI.  
Buku kapal perikanan dimaksud bukan sebagai gros akte pendaftaran 
kapal yang merupakan persyaratan untuk menerbitkan Surat Tanda 
Kebangsaan Kapal Indonesia, bagi kapal-kapal yang mengibarkan 
bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Kapal perikanan yang akan diproses penerbitan surat tanda kebangsaan 
terlebih dahulu didaftarkan di dalam buku kapal perikanan.

Pasal 37
Yang dimaksud dengan “tanda pengenal kapal perikanan” adalah tanda 
atau notasi, antara lain, identitas tentang jenis kapal, ukuran kapal, daerah 
penangkapan, dan nomor registrasi tempat kapal tercatat sebagai kapal 
perikanan.

Pasal 38
Ayat (1)

Kewajiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka 
diberlakukan bagi setiap kapal perikanan berbendera asing yang 
melintasi perairan Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan 
ZEEI.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Yang dimaksud dengan “kapal perikanan dengan ukuran dan jenis tertentu” 
adalah kapal yang dipergunakan oleh nelayan kecil.
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Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)

Dalam rangka pengembangan perikanan, Pemerintah membangun dan 
membina pelabuhan perikanan yang berfungsi, antara lain, sebagai 
tempat tambat-labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, 
tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan 
mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat 
pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan, dan 
tempat untuk memperiancar kegiatan operasional kapal perikanan.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan 
perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian 
dalam koordinat geografis.

Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan 
berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan 
instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi 
dengan instansi yang bersangkutan.

Huruf e
Pihak swasta dapat membangun pelabuhan perikanan atas 
persetujuan Menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ‘bongkar muat ikan” adalah termasuk juga 
pendaratan ikan.

Pasal 42
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Syahbandar yang akan diangkat oleh Menteri harus teriebih dahulu 
mengikuti pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran yang dilaksanakan 
oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kesyahbandaraan.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan termasuk dari 
pelabuhan yang dibangun pihak swasta hanya dimungkinkan apabila di tempat 
tersebut tidak ada pelabuhan perikanan.
Termasuk kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan di 
antaranya kapal-kapal yang berlayar dari pelabuhan tangkahan, pelabuhan 
rakyat, dan pelabuhan lainnya wajib memperoleh SLO dari pengawas 
perikanan.

Ketentuan ini hanya dimungkinkan beriaku bagi kapal perikanan yang pada 
daerah tersebut memang tidak ada pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan 
umum, dan fasilitas lainnya.  Dalam hubungan ini, maka surat izin berlayar 
dimungkinkan untuk diterbitkan oleh syahbandar setempat.

Pasal 46
Ayat (1)

Dalam rangka penyusunan rencana pengembangan sistem informasi 
dan data statistik perikanan serta penilaian kemajuannya, diperlukan 
data teknik, produksi, pengolahan, pemasaran ikan, serta sosial 
ekonomi yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat 
pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia.

Data dan informasi tersebut, antara lain:
a. jenis, jumiah, dan ukuran kapal perikanan;
b. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
c. daerah dan musim penangkapan;
d. jumiah tangkapan atau jumlah hasil pembudidayaan ikan;
e. luas lahan dan daerah pembudidayaan ikan;
f. jumiah nelayan dan pembudi daya ikan;
g. ukuran ikan tangkapan dan musim pemijahan ikan;
h. data ekspor dan impor komoditas perikanan; dan
i. informasi tentang persyaratan tertentu yang        berkaitan dengan 

standar ekspor.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
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Pasal 48
Ayat (1)

Kepada setiap orang yang berusaha di bidang penangkapan atau 
pembudidayaan ikan yang dilakukan di laut atau di perairan lainnya 
di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikenakan 
pungutan perikanan karena mereka ini telah memperoleh manfaat 
langsung dari sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
 Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk dapat 
mengungkapkan segala permasalahan yang mendasar mengenai sumber daya 
ikan dan lingkungannya serta teknologi yang berkaitan dengan perikanan 
tangkap, budi daya, dan pengolahan maupun masalah sosial ekonomi 
perikanan. 

Pelaksanaan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya harus ditujukan untuk 
memperoleh informasi ilmiah tentang sumber daya ikan dan lingkungannya 
serta sosial ekonomi perikanan, perbaikan teknologi ataupun teknologi baru di 
bidang perikanan tangkap, budi daya, dan pengolahan perikanan yang dapat 
dijadikan dasar di dalam menyusun kebijakan pengolahan sumber daya ikan 
dan pengembangan perikanan.

Pasal 53
Ayat (1)

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga 
penelitian dan pengembangan milik Pemerintah termasuk juga penelitian 
dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah 
nondepartemen, badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau badan 
usaha milik daerah (BUMD).

Ayat (2)
Dalam kaitan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 
perikanan sering dilakukan kerja sama antar negara.  Hal yang demikian 
dilakukan, antara lain, berhubungan dengan:
a. karakteristik sumber daya ikan yang tidak mengenal batas 

administrasi negara;
b. tuntutan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang perikanan;
c. pelaksanaan ketentuan dari perjanjian internasional; dan
d. perkembangan tuntutan konsumen terhadap jaminan keamanan 

dan mutu hasil perikanan.
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Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)

 Cukup jelas.

Ayat (2)
Pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional 
diselenggarakan oleh instansi Pemerintah yang bertanggung jawab 
di bidang perikanan pada semua jenjang, yakni pada unit pelatihan, 
sekolah menengah kejuruan, dan perguruan tinggi, antara lain, sesuai 
dengan bidang teknologi penangkapan, budi daya, pengolahan, 
permesinan, dan penyuluhan.

Pasal 58
Yang dimaksud dengan ‘lembaga terkait’ adalah mencakup lembaga Pemerintah 
dan lembaga non-Pemerintah.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di wilayah masing-masing ikut 
serta memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi 
daya-ikan kecil sebagai sarana untuk memudahkan pemberdayaan 
melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah mencakup lembaga 
swadaya masyarakat.

Pasal 61
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ‘komoditas ikan pilihan’ adalah jenis ikan yang 
tidak dilarang oleh Pemerintah untuk dibudidayakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “”keamanan pangan hasil perikanan” adalah 
kondisi atau upaya yang diperiukan untuk mencegah pangan dari 
cemaran biologis, kimia, atau benda lain yang dapat mengganggu, 
merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, termasuk 
menggunakan metode penangkapan dan/atau pembudidayaan yang 
dapat merusak ekosistem dan kelestarian lingkungan perikanan.

Ayat (5)
Pendaftaran diri, usaha, dan kegiatan bagi nelayan kecil dan pembudi 
daya-ikan kecil selain dilakukan oleh yang bersangkutan, instansi yang 
bertanggung jawab di bidang perikanan juga secara proaktif melakukan 
pendaftaran dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk 
pembinaan usaha perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)

Pengawas perikanan, antara lain:
a. pengawas penangkapan;
b. pengawas perbenihan;
c. pengawas budi daya;
d. pengawas hama dan penyakit ikan; dan
e. pengawas mutu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan” 
adalah pegawai negeri sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan 
sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan 
pengawasan.
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Pasal 67
Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misainya 
dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan 
telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan.

Pasal 68
Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pemerintah membangun, 
menyediakan, dan/atau mengusahakan sarana dan prasarana pengawasan, 
yang antara lain:
a. kapal pengawas perikanan;
b. sistem pemantauan kapal perikanan; dan
c. pangkalan/dermaga kapal pengawas perikanan.

Pasal 69
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kapal pengawas perikanan” adalah kapal 
pemerintah yang diberi tanda-tanda tertentu untuk melakukan 
pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Ayat (3)
Penahanan kapal dilakukan dalam rangka tindakan membawa kapal 
ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang 
bersifat sementara.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Koordinasi diperiukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
penyidik, juga dimaksudkan untuk memperiancar komunikasi dan 
tukar-menukar data, informasi, serta hal lain yang diperiukan dalam 
rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian 
tindak pidana perikanan.

Ayat (3)
Sesuai dengan kebutuhan, forum koordinasi untuk penanganan tindak 
pidana di bidang perikanan dapat dibentuk di daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hakim ad hoc” adalah seseorang yang berasal 
dari lingkungan perikanan, antara lain, perguruan tinggi di bidang 
perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di 
bidang hukum perikanan.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.
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Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
 Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.
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Pasal 104
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sejumlah uang jaminan yang layak” adalah 
penetapan besar uang jaminan yang ditentukan berdasarkan harga 
kapal, alat perlengkapan kapal dan hasil dari kegiatannya, ditambah 
besarnya jumlah denda maksimum.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “benda dan/atau alat”, antara lain, alat 
penangkapan ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakan untuk 
menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan, dan lain-lain.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Yang dimaksud dengan “pengadilan negeri yang berwenang” adalah pengadilan 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4433
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya 
ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan 
ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa 
yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang 
memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan 
memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya 
untuk dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kesejahteraan 
dan kemakmuran rakyat Indonesia;

b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan 
peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan 
berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, 
dan sistem penegakan hukum yang optimal;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi 
perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam 
rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber 
daya ikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mengingat...
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Mengingat :  Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 
UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG 
PERIKANAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) diubah sebagai 
berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya 
mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan 
pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan 

sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari 

siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Penangkapan...

66

=  2  =



67

5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan 
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa 
pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, 
dan/atau mengawetkannya.

6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, 
dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan 
yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, 
mengolah, dan/atau mengawetkannya.

7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang 
terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, 
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan 
implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau 
otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas 
sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, 
dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, 
dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan 
kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 
kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang 
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi 
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, 
pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi 
perikanan.

10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
penangkapan ikan. 

11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang 
menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross 
ton (GT).

12. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 
pembudidayaan ikan.

13. Pembudi...
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13. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya 
melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari.

14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi 
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

16. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin 
tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan 
usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang 
tercantum dalam izin tersebut.

17. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah 
izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan 
penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
SIUP.

18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, 
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 
melakukan pengangkutan ikan.

19. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil 
laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. 

20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan 
kepulauan dan perairan pedalamannya.

21. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, 
adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia 
sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku 
tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di 
bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil 
laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

22. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, 
laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan 
pedalaman Indonesia.

23. Pelabuhan...
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23. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan 
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang 
digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/
atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 
pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

24. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan.

25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah 
kabupaten/kota.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

 Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. keadilan;
c. kebersamaan;
d. kemitraan;
e. kemandirian;
f. pemerataan;
g. keterpaduan;
h. keterbukaan;
i. efisiensi;
j. kelestarian; dan
k. pembangunan yang berkelanjutan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, 
Menteri menetapkan:
a. rencana pengelolaan perikanan; 
b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan 

perikanan Negara Republik Indonesia;

c. jumlah...
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c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia;

d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;

g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan 
ikan;

h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan 
ikan;

j. pelabuhan perikanan;

k. sistem pemantauan kapal perikanan;

l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan 
berbasis budi daya;

n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta 
lingkungannya;

p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta 
lingkungannya;

q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;

r. kawasan konservasi perairan;

s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan 
dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan

u. jenis ikan yang dilindungi.
(2) Setiap...
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(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan 
perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengenai:
a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan 

ikan;
c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan 

ikan;
e. sistem pemantauan kapal perikanan; 
f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan 

berbasis budi daya;
h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta 

lingkungannya;
j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
k. kawasan konservasi perairan;
l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan 

dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
n. jenis ikan yang dilindungi.

(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal 
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku 
bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

(4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah 
mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji 
sumber daya ikan.

(5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh 
Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari 
lembaga terkait.

(6) Menteri...
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(6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi 
perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, 
dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 
menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan 
ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan 
di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu 
penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan 
sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri.

5.  Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 14

(1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan 
plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka 
pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.

(2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan 
sumber daya ikan.

(3) Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan 
jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk 
menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber 
daya ikan.

(4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan 
sumber daya ikan.

(5) Ketentuan...
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma 
nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, 
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pemerintah mengatur pengendalian mutu induk dan benih ikan yang 
udidayakan.

7. Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), 
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan 
pembudidayaan ikan.

(2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan 
pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan 
pembudidayaan ikan.

(3) Pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan 
dilakukan oleh pemerintah daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembinaan tata 
pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 
23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan 
makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan 
kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan 
penanganan dan pengolahan ikan.

(2) Pemerintah...
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(2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, 
bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan 
manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah melakukan sosialisasi bahan baku, bahan tambahan 
makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan 
kesehatan manusia dan/atau lingkungan.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi 
praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai praproduksi, produksi, pengolahan, 
dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Menteri.

10. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 25A, 
Pasal 25B, dan Pasal 25C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus 
memperhatikan standar mutu hasil perikanan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi 
pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil 
perikanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur 
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25B

(1) Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi 
kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke 
luar negeri.

(2) Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri dilakukan 
apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi 
kebutuhan konsumsi nasional.

(3) Pemerintah...

=  10  =



75

(3) Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang 
sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25C

(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri 
perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku 
dan sumber daya manusia dalam negeri.

(2) Pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan 
yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi 
perikanan.

(3) Ketentuan mengenai pembinaan, pemberian fasilitas, kebersamaan, 
dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

11. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ditambah 
1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap 
ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan 
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap 
ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan 
ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera 
Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 
atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI 
wajib membawa SIPI asli.

(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan 
penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih 
dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

(5) Kewajiban...
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(5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/
atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak 
berlaku bagi nelayan kecil.

12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 2 (dua) 
ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 28

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut 
ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan 
pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia wajib memiliki SIKPI.

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa 
SIKPI asli.

(4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/
atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak 
berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

13. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A, 
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Setiap orang dilarang:
a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau
b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat 
pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

15. Di antara...
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15. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A, 
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan 
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib 
menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan 
Indonesia.

(2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan 
di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan 
Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak 
buah kapal.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif 
berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Menteri.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib 
didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.

(2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan dokumen yang berupa:
a. bukti kepemilikan;
b. identitas pemilik; dan
c. surat ukur.

(3) Pendaftaran...
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(3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar 
negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal 
perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan 
penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.

(4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Menteri.

17. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan 
pelabuhan perikanan.

(2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
b. klasifikasi pelabuhan perikanan;
c. pengelolaan pelabuhan perikanan;
d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, 

pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan 
pelabuhan perikanan;

e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang 
meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi 
wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan

f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.

(3) Setiap...
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(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus 
mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan 
atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.

(4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap 
ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar 
muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau 
pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau 
pencabutan izin.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan 
Menteri. 

18. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 41A, 
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

(1) Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan 
guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 
dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari 
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

(2) Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang 
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 
ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa:
a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
b. pelayanan bongkar muat;
c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
d. pemasaran dan distribusi ikan;
e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat 

nelayan;

g. pelaksanaan...
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g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya 

ikan;
i. pelaksanaan kesyahbandaran;
j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan 

kapal pengawas kapal perikanan;
l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
n. pengendalian lingkungan.

19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk 
syahbandar di pelabuhan perikanan.

(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan 
wewenang:
a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat 

penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
f. memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan;
g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan 

perikanan;
h. mengawasi pemanduan;

i. mengawasi...
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i. mengawasi pengisian bahan bakar;
j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan 

perikanan;
k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman 

kebakaran di pelabuhan perikanan;
m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal 

perikanan;
o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan 

Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan 
ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib 
memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar 
di pelabuhan perikanan.

(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan 
dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan 
perikanan setempat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan 
perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

20. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

 Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki 
surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai 
biaya.

21. Ketentuan...
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21. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 44

(1) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 
ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan 
mendapatkan surat laik operasi.

(2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 
oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi 
dan kelayakan teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan 
kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Menteri.

22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan 
sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan 
penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana 
dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran 
ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis 
perikanan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengadakan pusat data dan 
informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan 
data statistik perikanan.

23. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A, 
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

 Pemerintah menjamin kerahasiaan data dan informasi perikanan yang 
berkaitan dengan data log book penangkapan dan pengangkutan ikan, 
data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses 
perizinan usaha perikanan.

24. Ketentuan...
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24. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat 
(2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 48 berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan 
dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia dikenakan pungutan perikanan. (1a) Pungutan perikanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara 
bukan pajak.

(2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

25. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

 Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 
49 digunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan konservasi 
sumber daya ikan dan lingkungannya.

26. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 65

 Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk 
melaksanakan urusan tugaspembantuan di bidang perikanan.

27. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 66 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
(2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
(3) Pengawasan...
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(3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kegiatan penangkapan ikan;
b. pembudidayaan ikan, perbenihan;
c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
d. mutu hasil perikanan;
e. distribusi keluar masuk obat ikan;
f. konservasi;
g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
h. plasma nutfah;
i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
j. ikan hasil rekayasa genetik.

28. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 66A, 
Pasal 66B, dan Pasal 66C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

(1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan 
pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat 
oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dididik untuk menjadi Penyidik Pengawai Negeri Sipil Perikanan.

(3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas 
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 66B

(1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 
melaksanakan tugas di:
a. wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

b. kapal...
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b. kapal perikanan;
c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
d. pelabuhan tangkahan;
e. sentra kegiatan perikanan;
f. area pembenihan ikan;
g. area pembudidayaan ikan;
h. unit pengolahan ikan; dan/atau
i. kawasan konservasi perairan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pengawas 
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Menteri.

Pasal 66C

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, 
pengawas perikanan berwenang:
a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha 

perikanan;
c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;
d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan 

perikanan;
e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk 

keperluan pengujian laboratorium;
h. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal 

perikanan;

i. menghentikan...
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i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap 
kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan 
tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/
atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat 
diproses lebih lanjut oleh penyidik;

j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan 
yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau 
membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau 
awak kapal perikanan; dan/atau

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab.

(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas 
perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.

29. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan 
penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia.

(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat dilengkapi dengan senjata api. 

(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, 
membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga 
melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih 
lanjut.

(4) Dalam...
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(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan

khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan 
yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

30. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang 
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di 
bidang perikanan.

(2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

(3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 
dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, 
Bitung, dan Tual.

(4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan di pengadilan negeri.

(5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden.

31. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 71A, 
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

 Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili,dan memutuskan 
perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan 
oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

32. Ketentuan...
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32. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan 
berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang 
perikanan yang terjadi di ZEEI.

(3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi 
di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Perikanan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan 
koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang 
perikanan.

(5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di 
bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri 
membentuk forum koordinasi.

33. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 73A 
dan Pasal 73B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

 Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana di bidang perikanan;
b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar 

keterangannya;
c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau 

saksi untuk didengar keterangannya;
d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan 

dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang 
perikanan;

e. menghentikan...
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e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau 
menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak 
pidana di bidang perikanan;

f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang 

perikanan;
h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

tindak pidana di bidang perikanan;
i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau 

hasil tindak pidana;
k. melakukan penghentian penyidikan; dan 
l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat 

dipertanggungjawabkan.

Pasal 73B

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 memberitahukan 
dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) 
hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka 
paling lama 20 (dua puluh) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila 
diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat 
diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak 
menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum 
berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan 
sudah terpenuhi.

(5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah 
mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

(6) Penyidik...
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(6) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil 
penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
pemberitahuan dimulainya penyidikan.

34. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh 
penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

(2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:
a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun;
b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang 

perikanan; dan
c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan 

tugasnya.

35. Ketentuan Pasal 76 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 
76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib 
memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 
(lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.

(2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut 
umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang 
disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

(3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 
penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas 
perkara tersebut kepada penuntut umum.

(4) Penyidikan...
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(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari 
penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila 
sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan 
tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

(5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut 
lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak 
tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut 
umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan 
perikanan.

(6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan 
penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.

(7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila 
diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat 
diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling 
lama 10 (sepuluh) hari.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak 
menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum 
jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan 
sudah terpenuhi.

(9) Penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua 
pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.

36. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1(satu) bagian yakni 
Bagian Kedua A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Barang Bukti

Pasal 76A

 Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari 
tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan 
setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Pasal 76B...
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Pasal 76B

(1) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau 
memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan 
persetujuan ketua pengadilan negeri.

(2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu 
disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Pasal 76C

(1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk 
negara.

(2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan 
disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan 
tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya 
penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan 
yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok 
usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.

37. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 78A, 
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

(1) Setiap pengadilan negeri yang telah ada pengadilan perikanan, 
dibentuk subkepaniteraan pengadilan perikanan yang dipimpin oleh 
seorang panitera muda.

(2) Dalam...
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitera muda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti.

(3) Panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan berasal 
dari lingkungan pengadilan negeri.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan 
pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti pengadilan 
perikanan serta susunan organisasi, tugas, dan tata kerja 
subkepaniteraan pengadilan perikanan diatur dengan peraturan 
Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

38. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 83A, 
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

(1) Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana 
perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat 
dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.

(2) Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung 
jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara 
asal awak kapal. 

(3) Ketentuan mengenai pemulangan awak kapal berkewarganegaraan 
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

39. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

 Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/
atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan 
ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di 
kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

40. Ketentuan...
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40. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap 
ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut 
lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap 
ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang 
tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan 
denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera 
Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, 
yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera 
asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 
6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua 
puluh miliar rupiah).

41. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94A, 
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

 Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan 
SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

42. Ketentuan...
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42. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

 Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

43. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 
100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D, yang berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 100A

 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, 
pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), 
dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang 
melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman 
pidana pokok.

Pasal 100B

 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 
21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat 
(3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat 
(1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan 
oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 100C

 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana 
dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).

Pasal 100D

 Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud 
wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak 
kementerian yang membidangi urusan perikanan.

44. Ketentuan...
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44. Ketentuan Pasal 105 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 110

 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan

b. Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 
14 dan ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) 
khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan; 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

46. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 
110A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110A

 Semua Peraturan Pemerintah yang diamanatkan untuk melaksanakan 
ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun 
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

PASAL II

 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar...
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 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.

    Disahkan di Jakarta
    pada tanggal 29 Oktober 2009
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

           ttd.

    DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
     REPUBLIK INDONESIA,

  ttd.

      PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 154
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG PERIKANAN

I. UMUM
 Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar 

wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar 
dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi 
yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang 
punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan 
pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya 
dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-
ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan 
perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai 
tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber 
daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti 
bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya 
dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus 
menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan 
melalui pengaturan pengelolaan perikanan. 

 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 
yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 
tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 
1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) 
untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber 
daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas 
yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional 
yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan 
sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan 
sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum 
dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi 
terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang 
berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan 
sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan 
yang semakin efektif, efisien, dan modern. 

 Di sisi...
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 Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu 
mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat 
maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-
isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, 
pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya 
menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan 
nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan 
nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-
sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat 
penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan 
secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan 
suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di 
bidang perikanan.

 Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi 
perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam 
rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan 
belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu 
dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut 
aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum. 

 Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain 
belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait 
dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara 
lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. 
Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, 
rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri 
terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan 
pengadilan negeri tersebut.

 Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk 
melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang meliputi: 

 Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut 
masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan 
penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana 
atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu 
pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang 
perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa 
penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia. 

 Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan 
perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran.

 Ketiga, diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga 
mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia. 

 

Di samping...
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 Di samping itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan juga mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil 
dan pembudi daya-ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban 
penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, 
pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal I

Angka 1
 Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 2

Huruf a
 Yang dimaksud dengan ”asas manfaat” adalah asas 

yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus 
mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat.

Huruf b
 Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah 

pengelolaan perikanan harus mampu memberikan 
peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional 
bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c
 Yang dimaksud dengan ”asas kebersamaan” adalah 

pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan 
masyarakat perikanan.

Huruf d
 Yang dimaksud dengan ”asas kemitraan” adalah 

pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan 
kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang 
mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha 
secara proporsional.

Huruf e
 Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah 

pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan 
potensi perikanan yang ada.

Huruf f...
Huruf f
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 Yang dimaksud dengan ”asas pemerataan” adalah 
pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang 
dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan 
pembudi daya-ikan kecil.

Huruf g
 Yang dimaksud dengan ”asas keterpaduan” adalah 

pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari 
hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi 
dan produktivitas.

Huruf h
 Yang dimaksud dengan ”asas keterbukaan” adalah 

pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan 
aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan 
informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i
 Yang dimaksud dengan ”asas efisiensi” adalah pengelolaan 

perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya 
guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf j
 Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah 

pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin 
dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber 
daya ikan.

Huruf k
 Yang dimaksud dengan ”asas pembangunan yang 

berkelanjutan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan 
secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran 
serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan 
kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan 
masa yang akan datang.

Angka 3
Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.
 Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...
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Huruf e
Cukup jelas.

 Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “sistem pemantauan 
kapal perikanan” adalah salah satu bentuk sistem 
pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan 
menggunakan peralatan pemantauan kapal 
perikanan yang telah ditentukan, seperti sistem 
pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring 
system/VMS).

Huruf l
Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu 
perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru, 
yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi 
kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga 
perlu dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis 
baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber 
daya ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian 
sumber daya ikan.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan berbasis 
budi daya” adalah penangkapan sumber daya 
ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran 
kembali.

Huruf n
Sesuai dengan perkembangan teknologi, 
pembudidayaan ikan tidak lagi terbatas di kolam 
atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, 
danau, dan laut. Karena perairan ini menyangkut 
kepentingan umum, perlu adanya penetapan lokasi 
dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar 
tidak mengganggu kepentingan umum. 

Di samping...

=  38  =



103

Di samping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang 
bertujuan melindungi pembudidayaan tersebut, 
misalnya, pencemaran lingkungan sumber daya 
ikan.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam
melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber 
daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan 
penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan 
terumbu karang buatan, pembuatan tempat 
berlindung atau berkembang biak ikan, peningkatan 
kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau 
penambahan jenis makanan, pembuatan saluran 
ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi 
perairan” adalah kawasan perairan yang dilindungi, 
dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan 
pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya 
secara berkelanjutan.

Huruf s
Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan 
bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam 
wilayah tersebut terjangkit wabah, dan ditetapkan 
langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah 
penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)...
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Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “para ahli” adalah terdiri dari 
pakar, akademisi, dan pejabat instansi pemerintah terkait 
yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “jenis ikan” adalah:
a. ikan bersirip (pisces);
b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya 

(crustacea);
c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan 

sebangsanya (mollusca);
d. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);
e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya 

(echinodermata);
f. kodok dan sebangsanya (amphibia);
g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan 

sebangsanya (reptilia);
h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya 

(mammalia);
i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang 

hidupnya di dalam air (algae); dan
j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan 

jenisjenis tersebut di atas; semuanya termasuk 
bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

Angka 4
Pasal 9

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan 
ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber 
daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat 
harimau, dan/atau kompressor.

Angka 5
Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “plasma nutfah” adalah substansi 
yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan 
merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat 
dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk 
menciptakan jenis unggul baru, untuk melindungi plasma 
nutfah yang ada agar tidak hilang, punah, atau rusak, 
disamping juga sebagai bentuk perlindungan ekosistem 
yang ada.

Ayat (2)...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ikan jenis baru” adalah ikan 
yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat 
dan laut Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui 
dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia maupun ikan yang berasal 
dari hasil pemuliaan, baik dalam negeri maupun luar 
negeri.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 15A

Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 18

Ayat (1)
Tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan 
dimaksudkan agar distribusi dan pemanfaatan air dapat 
dilakukan secara maksimal, sesuai dengan kebutuhan 
teknis pembudidayaan ikan serta dapat dihindari 
penggunaan lahan yang dapat merugikan pembudidayaan 
ikan, termasuk ketersediaan sabuk hijau (greenbelt).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 8...
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Angka 8
Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kewajiban menyosialisasikan bahan baku, bahan 
tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat 
yang membahayakan, termasuk juga bahan atau alat 
yang diizinkan.

Angka 9
Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 25A

Cukup jelas.

Pasal 25B
Cukup jelas.

Pasal 25C
Ayat (1)

Industri perikanan diantaranya meliputi industri yang 
bergerak di bidang penyediaan sarana dan prasarana 
penangkapan serta industri pengolahan perikanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “SIPI asli” adalah SIPI yang bukan 
fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, 
atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. 
Yang dimaksud dengan “membawa SIPI asli” adalah 
keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau 
menyimpan SIPI asli di atas kapal penangkap ikan yang 
sedang dioperasikan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “SIKPI asli“ adalah SIKPI 
yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip 
dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang 
tidak berwenang. Yang dimaksud dengan “membawa 
SIKPI asli” adalah keharusan bagi setiap orang untuk 
meletakkan dan/atau menyimpan SIKPI asli di atas kapal 
pengangkut ikan yang sedang dioperasikan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 28A

Cukup jelas.

Angka 14...
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Angka 14
Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 35A
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 36

Ayat (1)
Pendaftaran kapal perikanan dimuat di dalam buku yang 
dipergunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan 
SIPI atau SIKPI. Buku kapal perikanan dimaksud bukan 
sebagai grosse akte pendaftaran kapal yang merupakan 
persyaratan untuk menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan 
Kapal Indonesia bagi kapal yang mengibarkan bendera 
Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

Ayat (2)
Pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen, 
antara lain memuat Nama Kapal, Nomor Register, Tanda 
penghubung radio, Dimana kapal dibuat, Tipe kapal, 
Metode dan tipe alat tangkap, Tonage, Panjang, Dalam, 
kekuatan mesin, Gambar kapal, Nama dan alamat 
pemilik, Nama perusahaan yang menggunakan kapal, 
dan Sejarah pemilikan yang dimuat dalam buku kapal 
perikanan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Kapal perikanan yang akan diproses penerbitan surat 
tanda kebangsaan terlebih dahulu didaftarkan di dalam 
buku kapal perikanan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 17...
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Angka 17
Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Klasifikasi pelabuhan perikanan termasuk diantaranya 
pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan 
pelabuhan perikanan nusantara dan pelabuhan 
perikanan pantai.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Untuk mendukung dan menjamin kelancaran 
operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-
batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam 
koordinat geografis. Dalam hal wilayah kerja dan 
pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan 
dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan 
instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui 
koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “bongkar muat ikan” adalah 
termasuk juga pendaratan ikan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 41A

Cukup jelas.
Angka 19...
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Angka 19
Pasal 42

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”syahbandar di pelabuhan 
perikanan” adalah syahbandar yang ditempatkan secara 
khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan 
administratif dan menjalankan fungsi menjaga 
keselamatan pelayaran.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “log book” adalah laporan 
harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan 
penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o...
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Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan 
pengusulannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan 
Menteri.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 46

Ayat (1)
Dalam rangka penyusunan rencana pengembangan 
sistem informasi dan data statistik perikanan serta 
kemajuannya, disusun data teknik, produksi, pengolahan, 
pemasaran ikan, dan sosial ekonomi yang dapat 
memberikan gambaran yang benar tentang tingkat 
pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia. Data dan 
informasi tersebut antara lain:
a. jenis, jumlah, dan ukuran kapal perikanan;
b. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
c. daerah dan musim penangkapan;
d. jumlah tangkapan atau jumlah hasil pembudidayaan 

ikan;
e. luas lahan dan daerah pembudidayaan ikan;

f. jumlah...
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f. jumlah nelayan dan pembudi daya ikan;
g. jenis ikan yang ada;
h. ukuran ikan hasil tangkapan dan musim pemijahan 

ikan;
i. data ekspor dan impor komoditas perikanan; dan
j. informasi mengenai persyaratan tertentu yang 

berkaitan dengan standar ekspor.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 46A

Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 48

Ayat (1)
Kepada setiap orang yang berusaha di bidang 
penangkapan atau pembudidayaan ikan yang dilakukan 
di laut atau di perairan lainnya di dalam maupun di 
luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia dikenakan pungutan perikanan karena mereka 
telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya 
ikan dan/atau lingkungannya.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 27...
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Angka 27
Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 66A

Cukup jelas.

Pasal 66B
Cukup jelas.

Pasal 66C
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 69

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kapal pengawas perikanan” 
adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu 
untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di 
bidang perikanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penahanan kapal dilakukan dalam rangka tindakan 
membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau 
menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” 
adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak 
pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan 
berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera 
asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata 
menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki 
wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan 
khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-
wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/
atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan 
berbendera asing tersebut betulbetul melakukan tindak 
pidana di bidang perikanan.

Angka 30...
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Angka 30
Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 71A

Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira 
TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan 
lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap 
Bersama.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar 
komunikasi dan tukar-menukar data, informasi, serta 
hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan 
efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak 
pidana perikanan.

Ayat (5)
Forum koordinasi untuk penanganan tindak pidana di 
bidang perikanan dalam ketentuan ini dimungkinkan
pembentukannya di daerah, sesuai dengan kebutuhan.

Angka 33
Pasal 73A

Cukup jelas.

Pasal 73B
Cukup jelas.

Angka 34...
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Angka 34
Pasal 75

Ayat (1)
Pada dasarnya penunjukan penuntut umum merupakan 
kewenangan Jaksa Agung. Namun demikian, atas 
nama Jaksa Agung dimungkinkan didelegasikan atau 
dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Kejaksaan 
Agung Republik Indonesia sesuai dengan kompetensinya, 
mengingat jumlah perkara yang harus ditangani cukup 
tinggi dan tersebar di seluruh wilayah Negara Republik 
Indonesia serta mempertimbangkan
kesibukan dan intensitas Jaksa Agung.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 76
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal 76 B
Cukup jelas.

Pasal 76 C
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “penghargaan” antara lain berupa 
insentif, piagam, dan kenaikan pangkat. 

Ayat (5)...
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 78A

Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 83A

Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 94A

Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 100A

Cukup jelas.

Pasal 100B
Cukup jelas.

Pasal 100C...
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Pasal 100C
Cukup jelas.

Pasal 100D
Cukup jelas.

Angka 44
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 110

Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 110A

Cukup jelas.

 Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5073
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan 
bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang 
dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan 
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, 
baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang 
akan datang;

b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki 
keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan 
sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, 
budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, 
oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan 
berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi 
dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang 
berdasarkan norma hukum nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang- 
Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- 
Pulau Kecil; 

Mengingat     :  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3), dan 
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH 
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 Dalam Undang–Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah 

suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, 
dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara 
ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem 
darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat 
dan laut.

3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau 
sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) 
beserta kesatuan Ekosistemnya.

4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah 
sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber 
daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya 
hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, 
mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati 
meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya 
buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan 
kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan 
berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat 
instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan 
perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di 
Wilayah Pesisir.

5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-
tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain 
serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

   
6. Bioekoregion...
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6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam 
satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh 
batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, 
dan arus.

7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan 
daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut 
diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan 
pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, 
rawa payau, dan laguna.

8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan 
berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, 
dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari 
Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi 
berbagai sektor kegiatan.

10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan 
yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian 
lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang 
pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan 
nasional.

11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati 
bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan 
telah ditetapkan status hukumnya.

12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan 
ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai 
dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta 
proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu 
kesatuan dalam Ekosistem pesisir.

13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah 
kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan 
pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan 
strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan 
indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat 
nasional.

14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah 
penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan 
disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada 
Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang 
boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan 
yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

15. Rencana...
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15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang 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.

16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah 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.

17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 
(satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam 
Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah 
Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan 
dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan 
sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan 
jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah.

18. 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.

19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah 
upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya 
untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan 
kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan 
kualitas nilai dan keanekaragamannya.

  
20. Kawasan...       
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20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau 
kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk 
mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- 
Pulau Kecil secara berkelanjutan.

21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang 
lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik 
pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang 
tertinggi ke arah darat.

22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi 
Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun 
hasilnya berbeda dari kondisi semula.

23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang 
dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya 
lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi 
dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau 
drainase.

24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan 
makhluk hidup lain.

25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi 
risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui 
pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun 
nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan 
kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam 
atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan 
perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan 
mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan 
di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif 
fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas 
lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau 
kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

   
28. Pencemaran...     
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28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain 
ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan 
Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat 
tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak 
dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan 
yang secara konsisten telah memenuhi standar baku 
sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif 
terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan 
oleh masyarakat secara sukarela.

30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para 
pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam 
mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan 
modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, 
pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.

31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian 
fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat  
Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik 
dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil secara lestari.

32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari 
Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim 
di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

33. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir 
yang secara turun-temurun bermukim di wilayah 
geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul 
leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber 
Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem 
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, 
dan hukum.

34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang 
menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan 
kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang 
berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada 
Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

35. Masyarakat...
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35. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan 
tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam 
melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan 
lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam 
perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut 
internasional.

36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku 
dalam tata kehidupan masyarakat.

37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak 
kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili 
Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan 
tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta 
hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan 
hukum.

39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.

42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di 
bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, 
lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, 
pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan 
rekomendasi kebijakan.

44. Menteri...
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44. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di 
bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah 
peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di 
darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan 
ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:
a. keberlanjutan;
b. konsistensi;
c. keterpaduan;
d. kepastian hukum;
e. kemitraan;
f. pemerataan;
g. peran serta masyarakat;
h. keterbukaan;
i. desentralisasi;
j. akuntabilitas; dan
k. keadilan.

Pasal 4

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
dilaksanakan dengan tujuan:
a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan 

memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem 
ekologisnya secara berkelanjutan;

b. menciptakan...
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b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta 
mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan 
keberkelanjutan; dan

d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran 
serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil.

BAB III

PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 5

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan 
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap 
interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Pasal 6

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:
a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. antar-Pemerintah Daerah;
c. antarsektor;
d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.
      

BAB IV...
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BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya 

disebut RSWP-3-K;
b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya 

disebut RZWP-3-K;
c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 

selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 

selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

(2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, 
standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci 
di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam 
wilayahnya.

Bagian Kedua

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 8

(1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana 
pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah.

(2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan 
kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

  (3) Jangka...
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(3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun 
dan dapat ditinjau kembali sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 9

(1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah 
kabupaten/kota.

(2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah 
kabupaten/kota.

(3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung 

ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi 
ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi 
pertahanan dan keamanan;

b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika 
lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan

c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam 
pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai 
fungsi sosial dan ekonomi.

(4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan 
dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 1

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Pasal 10

RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

a. pengalokasian...
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a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan 
Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;

b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu 
Bioekoregion;

c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan

d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, 
ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan 
keamanan.

Paragraf 2

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten/Kota

Pasal 11

(1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang:
a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana 

Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, 
dan rencana alur;

b. keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu 
Bioekoregion.

(2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan 
mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

(1) RPWP-3-K berisi:
a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan 

sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang;
b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
c. jaminan...
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c. jaminan terakomodasikannya pertimbanganpertimbangan hasil 
konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta 
revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;

d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin 
tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta

e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk 
mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.

(2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 
sekurang- kurangnya 1 (satu) kali.

Bagian Kelima

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 13

(1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan 
Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.

(2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam

Mekanisme Penyusunan Rencana

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.

(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan APWP-3-
K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan 
melibatkan Masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, 
RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, 
tanggapan, dan saran perbaikan.

(4) Bupati/walikota...
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(4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur 
dan Menteri untuk diketahui.

(5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota 
di wilayah provinsi yang bersangkutan.

(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap 
usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

(7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 15

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi 
mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara 
resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama 
dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah.

(4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan 
data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 
selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya 
pemanfaatan.

(5) Perubahan...
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(5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

Pasal 16

(1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3.

(2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas 
permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.

Pasal 17

(1) HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.

(2) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas 
damai bagi kapal asing.

Pasal 18

HP-3 dapat diberikan kepada:
a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
c. Masyarakat Adat.

Pasal 19

(1) HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Jangka...
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(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 
tahap kesatu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 
lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan 
dibebankan hak tanggungan.

(2) HP-3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP-3.

(3) HP-3 berakhir karena:
a. jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi;
b. ditelantarkan; atau
c. dicabut untuk kepentingan umum.

(4) Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP-3 diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

(1) Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan 
operasional.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume 

pemanfaatannya; serta
c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau 

kegiatan yang berpotensi merusak Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyediaan dokumen administratif;
b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem;
c. pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada 

pemberi HP-3; serta
d. dalam hal HP-3 berbatasan langsung dengan garis pantai, pemohon 

wajib memiliki hak atas tanah.
(4) Persyaratan...
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(4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
kewajiban pemegang HP-3 untuk:
a. memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat 

dan/atau Masyarakat lokal;
c. memperhatikan hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke 

sempadan pantai dan muara sungai; serta
d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di 

lokasi HP-3.

(5) Penolakan atas permohonan HP-3 wajib disertai dengan salah satu alasan 
di bawah ini:
a. terdapat ancaman yang serius terhadap kelestarian Wilayah Pesisir;
b. tidak didukung bukti ilmiah; atau
c. kerusakan yang diperkirakan terjadi tidak dapat dipulihkan.

(6) Pemberian HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
pengumuman secara terbuka.

Pasal 22

HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suakaperikanan, alur 
pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pulau–Pulau Kecil

dan Perairan di Sekitarnya

Pasal 23

(1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan 
berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan 
terpadu dengan pulau besar di dekatnya.

(2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan 
untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:
a. konservasi;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. penelitian dan pengembangan;
d. budidaya laut;

e. pariwisata...
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e. pariwisata;
f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
g. pertanian organik; dan/atau
h. peternakan.

(3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian 
dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di 
sekitarnya wajib:
a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta
c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

(4) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada ayat (3) wajib 
mempunyai HP-3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(5) Untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah 
digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah 
dengan Masyarakat yang bersangkutan.

(6) Bupati/walikota memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5).

(7) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh Orang 
asing harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 24

Pulau Kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik 
pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai 
kawasan yang dilindungi.

Pasal 25

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, 
penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib 
melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.
  

Pasal 26...
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Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan 
di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

(1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama-
sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga kedaulatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Konservasi

Pasal 28

(1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk
a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
c. melindungi habitat biota laut; dan
d. melindungi situs budaya tradisional.

(2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai 
Kawasan Konservasi.

(3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan 
untuk melindungi:
a. sumber daya ikan;
b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;
c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane’e, panglima 

laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan
d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

       

(4) Kawasan...
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(4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri.

(5) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan 
kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 
menetapkan:
a. kategori Kawasan Konservasi;
b. Kawasan Konservasi nasional;
c. pola dan tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
d. hal lain yang dianggap penting dalam pencapaian tujuan tersebut.

(7) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok Masyarakat, dan/atau 
oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang 
ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 29

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibagi 
atas tiga Zona, yaitu:
a. Zona inti;
b. Zona pemanfaatan terbatas; dan
c. Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.

Pasal 30

Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk 
kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pertimbangan  
DPR.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan 
dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan 
ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.

(2) Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:
a. perlindungan...
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a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan 

bencana alam lainnya;
d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, 

mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan 
delta;

e. pengaturan akses publik; serta
f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Rehabilitasi

Pasal 32

(1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan 
memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman 
hayati setempat.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara:
a. pengayaan sumber daya hayati;
b. perbaikan habitat;
c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara 

alami; dan
d. ramah lingkungan.

Pasal 33

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang 
secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi diatur dengan Peraturan 
Presiden.

   
Bagian Kelima...
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Bagian Kelima

Reklamasi

Pasal 34

(1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka 
meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.

(2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib 
menjaga dan memperhatikan:
a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan 

pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan 

material.

(3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Presiden.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 35

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara 
langsung atau tidak langsung dilarang:
a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem 

terumbu karang;
b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang 

merusak Ekosistem terumbu karang;
d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem 

terumbu karang;
e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang 

tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya 

yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil;

        g. menebang...
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g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, 
pemukiman, dan/atau kegiatan lain;

h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, 

ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan 
dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat 
sekitarnya;

j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila 
secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan 
lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan 
Masyarakat sekitarnya;

k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara 
teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan 
kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau 
merugikan Masyarakat sekitarnya; serta

l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan 
dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

(1) 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 Kecil, oleh pejabat tertentu 
yang berwewenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaaannya dan diberikan wewenang 
kepolisian khusus.

   

(2) Pengawasan...
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(2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani 
bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan 
sifat pekerjaan yang dimilikinya.

(3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berwenang:
a. mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil atau wilayah hukumnya; serta
b. menerima laporan yang menyangkut perusakan Ekositem Pesisir, 

Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan 
Strategis Nasional Tertentu.

(4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Menteri.

(5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, 
pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan 
pelaksanaannya.

(6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi 
terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/
atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 39...
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Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan 
pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Paragraf 1

Program Akreditasi

Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36 ayat (1), Pemerintah wajib menyelenggarakan Akreditasi terhadap 
program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi 
kepada Pemerintah Daerah.

(3) Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup:
a. relevansi isu prioritas;
b. proses konsultasi publik;
c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah.

(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada 
pengelola program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 
telah mendapat akreditasi berupa:
a. bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat 

diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
b. bantuan teknis.

(5) Gubernur...
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(5) Gubernur berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi 
program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi 
kewenangannya kepada Pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Bupati/walikota berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan 
akreditasi program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 
menjadi kewenangannya kepada gubernur dan/atau Pemerintah sesuai 
dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Organisasi Masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dapat menyusun 
dan/atau mengajukan usulan akreditasi program Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Mitra Bahari

Pasal 41

(1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum 
kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, 
lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/
atau dunia usaha.

(2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha.

(3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada:
a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. penelitian terapan; serta
d. rekomendasi kebijakan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII...
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BAB VII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 42

(1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah melakukan penelitian 
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan 
sumber daya manusia di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil secara berkelanjutan.

(2) Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian 
dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam 
pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, 
ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai 
kearifan tradisi atau budaya lokal.

Pasal 43

Penelitian dan pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan 
tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan 
swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 44

Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian 
tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 45

(1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.

(2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti 
Indonesia.

(3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Pasal 46...
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Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan 
di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan  Peraturan Presiden.

BAB VIII

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN

Pasal 47

Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan 
pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 48

Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat bekerja sama dengan 
berbagai pihak, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan 
penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan
Peraturan Presiden.

BAB IX

KEWENANGAN

Pasal 50

(1) Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas 
provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

(2) Gubernur...
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(2) Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai 
dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut 
lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas 
kabupaten/kota.

(3) Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 
1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

Pasal 51

(1) Menteri berwenang menetapkan:
a. HP-3 di Kawasan Strategis Nasional Tertentu,
b. Ijin pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang menimbulkan dampak besar 

terhadap perubahan lingkungan, dan

c. Perubahan status Zona inti pada Kawasan Konservasi Perairan 
nasional.

(2) Penetapan HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah 
memperhatikan pertimbangan DPR.

(3) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, Pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap 
Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(3) Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat membentuk unit 
pelaksana teknis pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai 
dengan kebutuhan.

Pasal 53...
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Pasal 53

(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat nasional 
dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri.

(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai 

dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil terpadu;

b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha yang bersifat lintas 
provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu;

c. program akreditasi nasional;
d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap instansi 

Pemerintah; serta
e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan tertentu 
yang bertujuan strategis.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Presiden.

Pasal 54

(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat provinsi 
dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang 
membidangi Kelautan dan Perikanan.

(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau 

badan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil terpadu Provinsi;

b. perencanaan tiap-tiap instansi daerah, antarkabupaten/kota, dan 
dunia usaha;

c. program akreditasi skala provinsi;
d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal 

di daerah, dinas otonom, atau badan daerah;
e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil di provinsi.

(3) Pelaksanaan...
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(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh 
gubernur.

Pasal 55

(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/
kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang 
membidangi kelautan dan perikanan.

(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku 

kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;

b. perencanaan antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat;
c. program akreditasi skala kabupaten/kota;
d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas 

otonom atau badan daerah; serta
e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota.
(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh 

bupati/walikota.

BAB X

MITIGASI BENCANA

Pasal 56

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan 
Pulau–Pulau Kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib 
memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis,
tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 57

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan 
melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 
Masyarakat.

Pasal 58...
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Pasal 58

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:
a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
d. lingkup luas wilayah.

Pasal 59

(1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib 
melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi 
mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.

(3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh 
instansi yang berwenang.

(4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN

SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

(1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat 
mempunyai hak untuk:
a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;
b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber 

Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk 
memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan;

c. melakukan...
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c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan;

d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil;

e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil;

f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang 
atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah 
diumumkan dalam jangka waktu tertentu;

h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau 
perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan 
kehidupannya;

i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; 
serta

j. memperoleh ganti kerugian.

(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
berkewajiban:
a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil;
b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil;
c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau 

perusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Pasal 61...
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Pasal 61

(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 turuntemurun.

(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.

Pasal 62

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB XII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 63

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan 
Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

(2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai 
kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yang berdaya guna dan berhasil guna.

(3) Dalam upaya pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan 
tanggung jawab dalam:
a. pengambilan keputusan;
b. pelaksanaan pengelolaan;

c. kemitraan...
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c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah 
Daerah;

d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan 
hidup;

e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk 
mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil;

f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; serta
h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(4) Ketentuan mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 64

(1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 65

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai 
dengan peraturan perundangundangan.

(2) Penyelesaian...
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(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk 
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian 
dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya 
atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki 
kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki 
kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian 
sengketa.

(4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus 
dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Pasal 66

(1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan 
hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib membayar 
ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu 
berdasarkan putusan pengadilan.

(2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban 
untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil.

(3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar 
biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.

(4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah 
uang paksa (dwangsom) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.

Pasal 67...
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Pasal 67

(1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung 
dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan 
kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.

(2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari 
kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan 
oleh salah satu alasan berikut:
a. bencana alam;
b. peperangan;
c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (force majeure); atau
d. tindakan pihak ketiga.

(3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung 
jawab membayar ganti kerugian.

BAB XIV

GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 68

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan 
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.

(2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan berikut:

a. merupakan...
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a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi 
nasional;

b. berbentuk badan hukum;
c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan 

didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; 
dan

d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan 
anggaran rumah tangganya.

(3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas 
pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan 
ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyatanyata 
dibayarkan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 70

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 
di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 
tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil;

c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau 
tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil;

d. melakukan...
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d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan 
peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang 
digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;

f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil;

g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
h. melakukan penghentian penyidikan; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya 
penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan 
kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

(1) Pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana tercantum di dalam HP-3 
dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa 
peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau 
pencabutan HP-3.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 72...
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Pasal 72

(1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah 
dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah 
diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat yang 
telah memperoleh Akreditasi.

(2) Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki 
ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat tidak 
melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian pada ayat (2), Pemerintah 
dapat melakukan tindakan:
a. pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi; dan/atau
b. pencabutan tetap Akreditasi program.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:
a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil 

terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak 
dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya 
ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, 
melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk 
kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;

c. menggunakan...
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c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;

d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 huruf i.

e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 huruf j.

f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 huruf k.

g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.

h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga 
mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan 
kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

(2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena 
kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 74 
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang 
yang karena kelalaiannya:
a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 75

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang 
karena kelalaiannya:
a. melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pesisir tanpa hak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan/atau
b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (4).

BAB XVIII...
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BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta lembaga/
instansi yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan 
menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini.

Pasal 77

Setiap instansi yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara 
terpadu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 78

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan  
dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang 
ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling 
lambat :
a. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan 

paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini 
diberlakukan.

b. Peraturan Presiden yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan 
paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini 
diberlakukan.

c. Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling 
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

    
Disahkan di Jakarta,

    pada tanggal 17 Juli 2007
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

      ttd

    DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 84

     Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
  BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

 ttd

MUHAMMAD SAPTA MURTI
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

I. UMUM
1. Dasar Pemikiran

Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat 
aktivitas Orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat 
bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi 
yang bersifat parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung 
peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan 
kerusakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan 
perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi 
Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memperhatikan 
kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan, 
terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya 
hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil seperti sasi, mane’e, panglima laot, awig-awig, 
terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip 
pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi 
dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. 
Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi 
faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan 
kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami 
atau sumber daya nonhayati disubstitusi dengan sumber daya lain.

Oleh sebab itu, keunikan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 
rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan 
bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara 
baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian 
wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Masyarakat perlu 
didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan 

baik...
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baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang 
merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, 
pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, 
dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan 
perundangundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725). Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang 
belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang 
ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah 
diundangkan. Norma-norma itu akan memberikan peran kepada 
Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan 
baik kepentingan daerah, kepentingan nasional, maupun kepentingan 
internasional melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu. Sesuai 
dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara 
hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, 
tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya 
pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu 
dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

2. Tujuan penyusunan Undang - Undang ini adalah:
a. menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut 
perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan 
konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi 
kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional 
terkait;

b. membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga Pemerintah 
baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan 
wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang 
harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan 
konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil; serta

c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki 
tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil melalui 
pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak 
masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, 
termasuk pihak pengusaha.

3. Ruang Lingkup...
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3. Ruang Lingkup
Undang-Undang ini diberlakukan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan 
daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan 
ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis 
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup 
pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian 
yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian, 
dengan uraian sebagai berikut :

a. Perencanaan
Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (Integrated Coastal 
Management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang 
disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan 
dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang 
memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai 
perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, 
antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan 
manajemen. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan 
pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan 
wilayah tersebut. Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya 
bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan 
keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran 
masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya 
pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul 
dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi ke dalam empat tahapan: 
(i) rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; 
dan (iv) rencana aksi.

b. Pengelolaan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup 

tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut:
1. Pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulaupulau 

kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak 
Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan 
masing-masing instansi terkait.

2. Hak...
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2. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan di Kawasan 
perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum kecuali 
yang telah diatur secara tersendiri.

3. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, 
pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan 
masyarakat, kewenangan, kelembagaan, sampai pencegahan dan 
penyelesaian konflik.

4. Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam satu gugus 
pulau atau kluster dengan memperhatikan keterkaitan ekologi, 
keterkaitan ekonomi, dan keterkaitan sosial budaya dalam satu 
bioekoregion dengan pulau induk atau pulau lain sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang relatif kaya sering 
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. 
Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan 
tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, 
hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir 
dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan 
bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat. 
Oleh sebab itu diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat. 
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.

c. Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:
1. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana 

strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi 
penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem 
pesisir;

2. mendorong...
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2. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah 
pesisirnya;

3. 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.

4. Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan 
yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang lain. 
Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi 
dengan undang-undang lain seperti:
a. undang-undang yang mengatur perikanan;
b. undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah;
c. undang-undang yang mengatur kehutanan;
d. undang-undang yang mengatur pertambangan umum, minyak, 

dan gas bumi;
e. undang-undang yang mengatur penataan ruang;
f. undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan 

hidup;
g. undang-undang yang mengatur pelayaran;
h. undang-undang yang mengatur konservasi sumber daya alam 

dan ekosistem;
i. undang-undang yang mengatur peraturan dasar pokok 

agraria;
j. undang-undang yang mengatur perairan;
k. undang-undang yang mengatur kepariwisataan;
l. undang-undang yang mengatur perindustrian dan 

perdagangan;
m. undang-undang yang mengatur sumber daya air;
n. undang-undang yang mengatur sistem perencanaan 

pembangunan nasional; dan
o. undang-undang yang mengatur arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa.

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
wewenang dan benturan kepentingan.

II. PASAL DEMI PASA...
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Wilayah 
Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di 
daratan dan ruang daratan 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.

Dalam implementasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (dua 
belas) mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran 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 tentang Pemerintahan 
Daerah, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas 
kecamatan.

Pasal 3
Huruf a

Asas keberlanjutan diterapkan agar:
1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan 

regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi 
sumber daya nonhayati pesisir;

2. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh 
mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi 
yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan

3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya 
harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian 
ilmiah yang memadai.

Huruf b...
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Huruf b
Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan 
lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, dan pengawasan untuk
melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c.
Asas keterpaduan dikembangkan dengan:
1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai 

sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal 
antara pemerintah dan pemerintah daerah;dan

2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut 
berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk membantu proses pengambilan 
putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil.

Huruf d
Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian 
hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir 
dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan 
ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan 
yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat 
pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e
Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak 
yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf f
Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya 
pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian 
besar anggota masyarakat.

Huruf g
Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:
1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai 

peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap 
pengawasan dan pengendalian;

2. memiliki...
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2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui 
kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup 
untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulaupulau 
kecil;

3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam 
keputusan tersebut;

4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Huruf h
Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, 
dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanan, pemanfaatan, 
pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan 
dan rahasia negara.

Huruf i
Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang 
pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di 
bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf j
Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

Huruf k
Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, 
tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang 
dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Dua faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sumber daya di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil ialah:

a. interaksi...
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a. interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya dan jasajasa 
lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti 
pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perikanan 
destruktif, reklamasi pantai, pemanfaatan mangrove dan pariwisata 
bahari;dan

b. proses-proses alamiah seperti abrasi, sedimentasi, ombak, 
gelombang laut, arus, angin, salinitas, pasang surut, gempa 
tektonik, dan tsunami.

Pasal 6
Integrasi antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen 
merupakan pengelolaan terpadu yang didasarkan pada input data dan 
informasi ilmiah yang valid untuk memberikan berbagai alternatif dan 
rekomendasi bagi pengambil putusan dengan mempertimbangkan 
kondisi dan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya, kelembagaan, 
dan biogeofisik lingkungan setempat.

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pelibatan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman 
dilakukan melalui konsultansi publik dan/atau musyawarah adat, 
baik formal maupun nonformal.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun berdasarkan isu 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang aktual, 
seperti halnya degradasi sumber daya, masyarakat tertinggal, 
konflik pemanfaatan dan kewenangan, bencana alam di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan jaminan kepastian hukum 
guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Ayat (2)...
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Ayat (2)
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.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
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.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Jangka waktu berlakunya RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/
Kota sesuai dengan jangka 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.

Ayat (5)
RSWP-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) Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 10...
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Pasal 10
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.

Huruf a
Kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan 
budidaya 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. Kawasan Konservasi dengan 
fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil yang setara dengan kawasan lindung dalam 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara 
lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi 
biota laut. Kawasan Strategis Nasional Tertentu memperhatikan 
kriteria; batas-batas maritim kedaulatan negara; kawasan yang 
secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara; situs 
warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik 
pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Pemanfaatan ruang laut antara lain untuk kegiatan pelabuhan, 
penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, industri, dan 
permukiman.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 11...
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Pasal 11
Ayat (1)

RZWP-3-K kabupaten/kota mencakup wilayah perencanaan 
daratan dari kecamatan pesisir sampai 1/3 (sepertiga) wilayah 
perairan kewenangan provinsi. Pemerincian perencanaan pada 
tiap-tiap zona, dan tingkat ketelitian skala peta perencanaan 
disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota 
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5), ayat (6), dan ayat 
(7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Huruf a
Penggunaan sumber daya yang diizinkan merupakan 
penggunaan sumber daya yang tidak merusak ekosistem
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penggunaan sumber daya yang 
dilarang adalah penggunaan sumber daya yang berpotensi 
merusak Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf b
Karakteristik Wilayah Pesisir merupakan daerah yang 
memiliki produktivitas hayati dan intensitas pembangunan 
yang tinggi serta memiliki perubahan sifat ekologi yang
dinamis. Pulau-Pulau Kecil merupakan pengertian yang 
terintegrasi satu dengan yang lainnya, baik secara fisik, 
ekologis, sosial, budaya, maupun ekonomi dengan 
karakteristik sebagai berikut :
a. terpisah dari pulau besar;
b. sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan 

alam dan/atau disebabkan manusia;
c. memiliki keterbatasan daya dukung pulau;
d. apabila berpenghuni, penduduknya mempunyai kondisi 

sosial dan budaya yang khas;
e. ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan 

ekonomi luar pulau, baik pulau induk maupun 
kontinen.

Huruf c...
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Huruf c
 Hasil-hasil konsultasi publik sesuai dengan kesepakatan 

yang transparan, demokratis, dan tercatat dalam 
dokumen konsultasi publik.

Huruf d
 Cukup jelas.

Huruf e
 Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Masukan, tanggapan, saran, dan perbaikan dari berbagai 
pemangku kepentingan utama, instansi Pemerintah, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya 
disampaikan secara efektif melalui jalur komunikasi yang 
tersedia.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Pemerintah provinsi wajib melakukan perbaikan serta 
memublikasikan dokumen final perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan masukan, 
tanggapan, dan saran perbaikan yang diterima dari pihak 
penanggap.

Ayat (6)...
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Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Dalam hal dokumen final perencanaan pengelolaan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil tidak mendapat tanggapan dan/
atau saran sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-
Undang ini maka dokumen tersebut dianggap final.

Pasal 15
Ayat (1)

Data dan informasi yang dimaksud bersifat akurat, dapat 
dipertanggungjawabkan, terkini, dan sesuai kebutuhan 
mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)
Publikasi resmi dimaksud antara lain melalui berita negara 
pada tingkat nasional, berita daerah pada tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20...
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Pasal 20
Ayat (1)

Jaminan utang merupakan utang yang dijamin pelunasannya 
dengan hak tanggungan dapat berupa utang yang telah ada 
atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau 
jumlah yang pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan 
diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang 
atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang 
yang bersangkutan.

Hak tanggungan yang melekat pada HP-3 merupakan hak 
jaminan yang dibebankan pada HP-3, berikut atau tidak berikut 
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 
HP-3, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan pada kreditor tertentu terhadap 
kreditorkreditor lain.

Hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang 
berasal dari satu hubungan hukum atau satu utang atau lebih 
yang berasal dari beberapa hubungan hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud ditelantarkan merupakan tindakan yang 
dilakukan oleh pemegang HP-3 dengan tidak berbuat sesuatu 
terhadap perairan pesisir selama tiga tahun berturut-turut.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pendaftaran HP-3 merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan 
oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan 
teratur yang meliputi pengukuran, pengolahan, pembukuan, 
dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 
dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang perairan, 
termasuk pemberian sertifikat HP-3.

Pasal 21...
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Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Suaka perikanan merupakan kawasan perairan tertentu baik air 
payau maupun air laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai 
tempat berlindung atau berkembang biak jenis sumber daya ikan 
tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. Alur pelayaran 
merupakan bagian dari perairan baik alami maupun buatan yang dari 
segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap 
aman untuk dilayari. Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan 
kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. Pantai umum 
merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah 
dipergunakan masyarakat antara lain untuk kepentingan kegiatan 
sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Kawasan yang dilindungi merupakan kawasan yang harus tetap 
dipertahankan keberadaannya dari kerusakan lingkungan, baik yang 
diakibatkan oleh tindakan manusia maupun yang diakibatkan oleh 
alam untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Huruf a
Menjaga kelestarian ekosistem pesisir meliputi upaya untuk 
melindungi gumuk pasir, estuari, lagoon, teluk, delta, 
mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

Huruf b...
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Situs budaya tradisional antara lain: tempat tenggelamnya 
kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus, tus 
sejarah kemaritiman, dan tempat ritual keagamaan atau 
adat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Ekosistem pesisir yang unik misalnya gumuk pasir di pantai 
selatan Jogyakarta, lagoon Segara Anakan, ekosistem pesisir 
kepulauan Derawan sebagai habitat peneluran penyu laut.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)...
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Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 29
Huruf a

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan 
untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas 
untuk penelitian.

Huruf b
Zona pemanfaatan terbatas merupakan bagian dari zona 
konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatannya 
hanya boleh dilakukan untuk budidaya pesisir, ekowisata, dan 
perikanan tradisional.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 30
Lihat Penjelasan Pasal 50 ayat (1).

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Pengayaan sumber daya hayati dilakukan terhadap jenisjenis 
ikan yang telah mengalami penurunan populasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 33...

=  61  =



182

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)

Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila 
manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada 
biaya sosial dan biaya ekonominya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Pemanfaatan secara langsung merupakan kegiatan perseorangan 
atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pokoknya. Pemanfaatan secara 
tidak langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum 
dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil untuk menunjang kegiatan pokoknya.

Huruf a
Yang dimaksud dengan penambangan terumbu karang adalah 
pengambilan terumbu karang dengan sengaja untuk digunakan 
sebagai bahan bangunan, ornamen aquarium, kerajinan tangan, 
bunga karang, industri dan kepentingan lainnya sehingga 
tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen) 
pada kawasan yang diambil.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f...
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Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan 
dalam perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang 
memenuhi kaidah-kaidah konservasi.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat 1

Pengawasan dengan wewenang kepolisian khusus adalah 
pengawas yang melakukan kegiatan patroli dan tugas  polisional 
lainnya, di luar tugas penyidikan. Pengawas merupakan pegawai 
negeri sipil di instansi yang membidangi Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Pengawas atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu 
melakukan patroli secara aktif, tetapi tetap menampung laporan 
dari masyarakat tentang pelanggaran dan kegiatan perusakan 
pesisir dan pulau-pulau kecil melalui sistem pengawasan 
berbasis masyarakat.

Ayat 4
Cukup jelas.

Ayat 5
Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:
a. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan dari 

rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, 
serta bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap 
perubahan kualitas ekosistem pesisir;

b. mendorong...
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b. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan 
wilayah pesisirnya; serta

c. menegakkan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan 
sanksi terhadap pelanggar yang berupa sanksi administrasi, 
sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana.

Ayat 6
Masyarakat mempunyai peran penting dalam pengawasan dan 
pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
melalui:
a. perencanaan pengelolaan dengan berdasarkan adat budaya 

dan praktik-praktik yang lazim atau yang telah ada di dalam 
masyarakat,

b. pelaksanaan pengelolaan dengan memunculkan kreativitas 
dan kemandirian dalam hal jumlah dan variasi pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga dapat 
meningkatkan aktivitas ekonomi di tempat-tempat yang 
sebelumnya belum dapat dimanfaatkan, sehingga wilayah 
kegiatan pengawasan dan pengendalian dapat diperluas.

c. penyelesaian konflik mengenai aturan-aturan baru yang 
sengaja dibuat oleh masyarakat karena kebutuhan sendiri 
ataupun aturan-aturan yang difasilitasi oleh pemerintah.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)...
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Ayat (4)
Insentif yang dapat diberikan berupa:
a. bantuan program meliputi

1. program yang disesuaikan dengan kondisi dan 
kebutuhan,

2. pengakuan formal dalam bentuk persetujuan atau 
sertifikasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 
atas program yang diajukan oleh pengelola Program 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
serta

3. konsistensi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 
dalam pelaksanaan program.

b. bantuan teknis meliputi dukungan sumber daya manusia 
baik kualitas maupun kuantitas, dukungan peralatan, 
peningkatan pengetahuan, komunikasi, serta sosialisasi 
kepada masyarakat.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50...
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Pasal 50
Ayat (1)

Penetapan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dengan 
mekanisme sebagai berikut:
a. Menteri mengajukan permohonan pertimbangan ke Dewan 

Perwakilan Rakyat,
b. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri mengadakan 

Rapat Kerja untuk melakukan pembahasan permohonan 
pertimbangan, huruf a tersebut diatas,

c. Menteri membentuk Tim Penelitian terpadu yang bersifat 
independen yang terdiri dari unsur Pemerintah, Perguruan 
Tinggi, otoritas ilmiah (scientific authority), pihak lain yang 
dianggap terkait,

d. Hasil penelitian terpadu disampaikan ke Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk dijadikan dasar dalam memberikan 
pertimbangan kepada Menteri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)

Huruf a
Kawasan strategis nasional tertentu antara lain untuk 
kepentingan geopolitik, pertahanan dan keamanan, Kawasan 
rawan bencana besar, perubahan status Zona Inti pada 
Kawasan Konservasi laut nasional, Pulau-Pulau Kecil terluar, 
dan Kawasan habitat biota endemik.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penetapan HP-3 oleh Menteri di Kawasan Strategis Nasional 
Tertentu (KSNT), ijin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang 
menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, perubahan 
status Zona inti pada kawasan konservasi perairan Nasional 
ditempuh dengan mekanisme:

a. Menteri...
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a. Menteri mengajukan permohonan pertimbangan ke Dewan 
Perwakilan Rakyat,

b. Dewan Perwakilan Rakyat meminta Menteri untuk dilakukan 
penelitian terpadu oleh Tim Independen,

c. Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin objektivitas 
dan kualitas hasil penelitian diselenggarakan oleh lembaga 
pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki 
otoritas ilimiah (scientific authority) bersama-sama dengan 
pihak lain yang terkait,

d. Hasil penelitian terpadu disampaikan ke Dewan Perwakilan 
Rakyat, untuk dijadikan dasar dalam memberikan 
pertimbangan kepada Menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)

Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi 
Masyarakat yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil 
rawan bencana. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui kegiatan 
struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.

Ayat (2)...
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Ayat (2)
Kegiatan struktur/fisik meliputi pembangunan sistem 
peringatan dini, pembangunan sarana prasarana, dan/atau 
pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana. 
Kegiatan nonstrukur/nonfisik meliputi penyusunan peraturan 
perundangundangan, penyusunan peta rawan bencana, 
penyusunan peta risiko bencana, penyusunan analisis mengenai 
dampak lingkungan (AMDAL), penyusunan tata ruang, 
penyusunan zonasi, pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran 
masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Penyelesaian sengketa diatur sebagai berikut:
1. Setiap sengketa yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diupayakan untuk diselesaikan di 
luar pengadilan.

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak 
dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, arbitrase atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan 
lokal.

3. Penyelesaian sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh 
putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti 
kerugian, atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak 
yang kalah dalam sengketa.

Pasal 65...
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Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain:
1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah 

sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup 
yang ditentukan;

2. memulihkan fungsi lingkungan wilayah pesisir;
3. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya 

pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah 
pesisir. Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran 
nyata adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah 
dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, misalnya 
biaya bahan, tenaga dan alat-alat untuk tindakan sementara 
guna mencegah dampak negatif yang lebih besar.

Pasal 70
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyidikan 
pelanggaran ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil.

Ayat (3)...
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Ayat (3)
1. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil, diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

2. Penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini antara lain melakukan pemeriksaan atas 
kebenaran laporan dan keterangan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil, meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang 
atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di 
bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78...
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Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4739
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2007

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber 
Daya Ikan;

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSERVASI  SUMBER 
DAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, 

pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk 
ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, 
ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara 
dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber 
daya ikan.

2. Konservasi...
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2. Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, 
dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga 
kehidupan sumber daya ikan pada waktu sekarang dan yang 
akan datang.

3t Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, 
dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin 
keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi 
generasi sekarang maupun yang akan datang.

4. Konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, 
dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin 
keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya 
genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan 
datang.

5. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
6 . Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian 

dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7 . Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan 

lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh 
dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, 
stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan.

8 . Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang 
dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan 
pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara 
berkelanjutan.

9. Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan 
yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk 
tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan 
yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata 
perairan, dan rekreasi.

10. Suaka Alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan 
dengan ciri khas tertentu untuk tuiuan perlindungan 
keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.

11. Taman Wisata Perairan adalah kawasan konservasi perairan 
dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata 
perairan dan rekreasi.

12. Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air 
tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu 
sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya 
ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

13. Setiap...
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13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan 
badan hukum.

15. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah.

17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang 
perikanan.

Pasal 2

(1) Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. keadilan;
C. kemitraan;
d. pemerataan;
e. keterpaduan;
f. keterbukaan;
g. efisiensi; dan
h. kelestarian yang berkelanjutan.

(2) Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan prinsip:
a. pendekatan kehati-hatian;
b. pertimbangan bukti ilmiah;
c. pertimbangan kearifan lokal;
d. pengelolaan berbasis masyarakat;
e. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir;
f. pencegahan tangkap lebih;

g. pengembangan...
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g. pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan 
ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;

h. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan 

yang dinamis;
k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
l. pengelolaan adaptif.

Pasal 3

Konservasi sumber daya ikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat.

BAB 11

KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Konservasi sumber daya ikan meliputi:
a. konservasi ekosistem;
b. konservasi jenis ikan; dan
c. konservasi genetik ikan.

Bagian Kedua

Konservasi Ekosistem

Pasal 5

(1) Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait 
dengan sumber daya ikan.

(2) Tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laut...
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a. laut;
b. padang lamun;
c. terumbu karang;
d. mangrove;
e. estuari;
f pantai;
g. rawa;
h. sungai;
i. danau;
j. waduk;
k. embung; dan
l. ekosistem perairan buatan.

Pasal 6

(1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
dilakukan melalui kegiatan:
a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
c. penelitian dan pengembangan;
d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan;
e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat; 
f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
g. monitoring dan evaluasi.

(2) Kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan 
sumber daya ikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan konservasi ekosistem 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan 
Menteri.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pemulihan kondisi habitat sumber daya ikan dan perlindungan 
siklus pengembangbiakan jenis ikan, Menteri menetapkan pembukaan dan 
penutupan erairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan.

(2) Pembukaan...
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(2) Pembukaan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mempertimbangkan:
a. tingkat kerusakan habitat ikan;
b. musim berkembang biak ikan; dan/atau
c. tingkat pemanfaatan yang berlebih.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan penutupan perairan 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
peraturan Menteri.

Pasal 8

(1) Satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat ditetapkan sebagai 
kawasan konservasi perairan.

(2) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam perairan, 
dan suaka perikanan.

(3) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria:
a. ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahan, keterkaitan 

ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat 
ikan langka, daerah peniijahan ikan, dan daerah pengasuhan;

b. sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi 
konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat 
istiadat; dan

c. ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan 
pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 10...
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Pasal 10

Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang 
memiliki potensi biofisik dan sosial budaya yang sangat penting secara 
global dapat diusulkan oleh Pemerintah kepada lembaga internasional yang 
berwenang sebagai kawasan warisan alam dunia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
a. usulan inisiatif,
b. identifikasi dan inventarisasi;
c. pencadangan kawasan konservasi perairan; dan
d. penetapan.

(2) Terhadap kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan dilakukan 
penataan batas oleh panitia tata batas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan batas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 12

(1) Orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga 
pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dapat 
berinisiatif untuk mengajukan usulan calon kawasan konservasi perairan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Pemerintah atau pemerintah daerah dengan dilengkapi kajian awal dan 
peta lokasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian awal dan peta lokasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 13...
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Pasal 13

(1) Berdasarkan usulan calon kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai 
kewenangannya, melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan 
konservasi perairan dengan melibatkan masyarakat.

(2) Kegiatan identifikasi dan inventarisasi meliputi kegiatan survey dan 
penilaian potensi, sosialisasi, konsultasi publik, dan koordinasi dengan 
instansi terkait.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi dan inventarisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Hasil identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yang secara potensial memiliki 
kepentingan dan nilai konservasi, dapat digunakan untuk pencadangan 
kawasan konservasi perairan.

(2) Pencadangan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya.

(3) Gubernur atau bupati/walikota mengusulkan kawasan konservasi perairan 
berdasarkan pencadangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepada Menteri.

(4) Berdasarkan usulan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi.

(5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri 
dapat menetapkan kawasan konservasi perairan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pencadangan kawasan konservasi 
perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) 
diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 15...
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Pasal 15

(1) Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dikelola oleh Pemerintah atau 
pemerintah daerah sesuai kewenangnya.

(2) Pengelolaan kawasan konservasi peratran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

PasaI 16

(1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
a. perairan laut di luar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke 

arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
b. perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas 

provinsi; atau
c. perairan yang memiliki karakteristik tertentu.

(2) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah 
provinsi meliputi:
a. perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai 

ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
b. kawasan konservasi perairan yang berada dalam wilayah kewenangan 

pengelolaan lintas kabupaten/kota.

(3) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten/kota, meliputi:
a. perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan pengelolaan 

provinsi; dan
b. perairan payau dan/atau perairan tawar yang berada dalam wilayah 

kewenangannya.

Pasal 17...
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Pasal 17

(1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan 
konservasi perairan.

(2) Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun oleh satuan unit organisasi pengelola.

(3) Setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan harus memuat 
zonasi kawasan konservasi perairan.

(4) Zonasi kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terdiri atas:
a. zona inti;
b. zona perikanan berkelanjutan,
c. zona pemanfaatan; dan
d. zona lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan dan zonasi kawasan 
konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 
ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 18

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam 
mengelola kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan 
antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau 
masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga 
penelitian, maupun perguruan tinggi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 19

(1) Dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dibentuk jejaring 
kawasan konservasi perairan, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, 
maupun global.

(2) Jejaring...
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(2) Jejaring kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibentuk berdasarkan keterkaitan biofisik antarkawasan konservasi 
perairan disertai dengan bukti ilmiah yang meliputi aspek oceanografi, 
limnologi, bioekologi perikanan, dan daya tahan lingkungan.

(3) Jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal maupun nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama 
antar unit organisasi pengelola.

(4) Jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat regional maupun global 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama 
antar negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jejaring kawasan konservasi perairan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur 
dengan peraturan Menteri.

Pasal 20

Pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat berasal dari 
sumber-sumber:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah;
b. pungutan perikanan;
c. pungutan jasa konservasi; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Konservasi Jenis Ikan

Pasal 21

Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan:
a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Pasal 22...
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Pasal 22

Konservasi jenis ikan dilakukan melalui:
a. penggolongan jenis ikan;
b. penetapan status perlindungan jenis ikan;
c. pemeliharaan;
d. pengembangbiakan; dan
e. penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

(1) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a 
terdiri atas:
a. jenis ikan yang dilindungi;
b. jenis ikan yang tidak dilindungi.

(2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi:
a. terancam punah,
b. langka;
c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; 

dan/atau
e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Pasal 24

(1) Penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf b, ditetapkan oleh Menteri.

(2) Tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan 
terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi 
melalui kegiatan koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai 
habitat buatan.

(2) Pemeliharaan...
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(2) Pemeliharaan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan cara mengambil ikan dari habitat alam atau dari hasil 
pengembangbiakan.

(3) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi 
di habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
memenuhi persyaratan:
a. standar kesehatan ikan;
b. tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman; dan
c. mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan 

ikan.

(4) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi 
dapat dilakukan oleh:
a. orang perseorangan;
b. kelompok masyarakat;
c. badan hukum Indonesia;
d. lembaga penelitian; dan/atau
e. perguruan tinggi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi 
dan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (4), diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 26

(1) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d 
dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak 
dilindungi melalui:
a. pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol;
b. penetasan telur;
c. pembesaran anakan yang diambil dari alam; atau
d. transplantasi.

(2) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak 
dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 
menjaga kemurnian genetik ikan.

(3) Pengembangbiakan...
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(3) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak 
dilindungi harus memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis 
ikan.

(4) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak 
dilindungi dapat dilakukan oleh:
a. perseorangan;
b. kelompok masyarakat;
c. badan hukum Indonesia;
d. lembaga penelitian; dan/atau
e. perguruan tinggi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualifikasi pengembangbiakan 
jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 27

(1) Untuk  kepentingan pengendalian kegiatan pengembangbiakan jenis 
ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dflindungi dapat dilakukan 
penandaan terhadap induk ikan dan ikan hasil pengembangbiakan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penandaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 28

(1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf e dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang 
tidak dilindungi.

(2) Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian...
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Bagian Keempat

Konservasi Genetik Ikan

Pasal 29

(1) Konservasi sumber daya genetik ikan dilakukan melalui upaya:
a. pemeliharaan;
b. pengembangbiakan;
c. penelitian; dan
d. pelestarian gamet.

(2) Ketentuan mengenai pemeliharaan, pengembangbiakan, dan penelitian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku 
mutatis mutandis ketentuan mengenai konservasi jenis ikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.

(3) Pelestarian gamet sumber daya genetik ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dilakukan dalam kondisi beku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian gamet sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur deng peraturan Menteri.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 30

(1) Pemanfaatan konservasi sumber daya ikan meliputi:
a. pemanfaatan kawasan konservasi perairan; dan
b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.

(2) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. penangkapan ikan;
b. pembudidayaan ikan;

c. pariwisata...
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c. pariwisata alam perairan; atau
d. penelitian dan pendidikan.

(3) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
a. penelitian dan pengembangan;
b. pengembangbiakan;
c. perdagangan;
d. aquaria;
e. pertukaran; dan pemeliharaan untuk kesenangan.

Pasal 31

(1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk penangkapan ikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan di zona 
perikanan berkelanjutan.

(2) Setiap orang dalam melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib memiliki izin,

(3) Izin penangkapan ikan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota 
atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam memberikan izin 
penangkapan ikan antara lain mempertimbangkan:
a. daya dukung dan kondisi lingkungan somber daya ikan;
b. metoda penangkapan ikan; dan
c. jenis alat penangkapan ikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penangkapan 
ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan 
Menteri.

Pasal 32...
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Pasal 32

(1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pembudidayaan ikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan di zona 
perikanan berkelanjutan.

(2) Setiap orang dalam melakukan pembudidayaan ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.

(3) Izin pembudidayaan ikan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota 
atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam memberikan izin 
pembudidayaan ikan pada kawasan konservasi perairan, antara lain, 
mempertimbangkan:
a. jenis ikan yang dibudidayakan;
b. jenis pakan;
c. teknologi;
d. jumlah unit usaha budidaya; dan
e. daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pembudidayaan 
ikan di zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan 
Menteri.

Pasal 33

(1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dapat dilakukan di 
zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan.

(2) Pariwisata alam perairan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. kegiatan wisata alam perairan; dan/atau
b. pengusahaan pariwisata alam perairan.

(3) Setiap...
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(3) Setiap orang dalam melakukan kegiatan wisata dan pengusahaan 
pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib 
memiliki izin.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri, 
gubenur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan 
kewenangannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pariwisata 
alam perairan di zona pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan 
dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

 
Pasal 34

(1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan penelitian dan 
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dapat 
dilakukan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, 
maupun zona lainnya.

(2) Setiap orang dalam memanfaatkan kawasan konservasi perairan untuk 
kegiatan penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memiliki izin pemanfaatan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, 
gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan 
kewenangannya.

(4) Orang asing dan/atau badan hukum asing yang akan melakukan kegiatan 
penelitian dalam kawasan konservasi perairan dapat diberikan izin setelah 
memenuhi persyaratan perizinan penelitian berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penelitian dan 
pendidikan dalam kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 35

(1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (3) dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis 
ikan yang tidak dilindungi.

(2) Pemanfaatan...
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(2) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilan ikan dari alam.

(3) Pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi 
dari alam sebagimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin dari 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk, setelah mendapat rekomendasi dari 
otoritas keilmuan.

(4) Setiap jenis ikan yang dilindungi yang diambil dari alam untuk kegiatan 
pengembangbiakan dan aquaria dinyatakan sebagai ikan titipan negara.

(5) Setiap orang yang melakukan pengambilan ikan dari alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib membayar pungutan perikanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 36

(1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan penelitian dan 
pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a 
dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang 
tidak dilindungi.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh:
a. orang perseorangan;
b. perguruan tinggi;
c. lembaga swadaya masyarakat; dan
d. lembaga penelitian dan pengembangan.

(3) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan penelitian dan 
pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin 
pemanfaatan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib diserahkan kepada Menteri.

(5) Penelitian...
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(5) Penelitian dan pengembangan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan 
jenis ikan yang tidak dilindungi yang dilaksanakan oleh orang asing dan/
atau badan hukum asing di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk pengembangbiakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dapat dilakukan 
terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi,

(2) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
oleh:
a. orang perseorangan;
b. kelompok masyarakat;
c. badan hukum Indonesia;
d. lembaga penelitian; dan/atau
e. perguruan tinggi.

(3) Kegiatan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk setelah pemohon memenuhi persyaratan teknis dan 
administratif.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 38

(1) Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (3) huruf c meliputi:
a. jenis ikan yang dilindungi hasil pengembangbiakan:

1) generasi II (F2) dan seterusnya;
2) generasi I (F1) yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan 

rekomendasi dari otoritas keilmuan;

b. jenis...
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b. jenis ikan yang tidak dilindungi;
c. jenis ikan yang dapat diperdagangkan berdasarkan ketentuan 

hukum intemasional.

(2) Menteri menetapkan jumlah kuota pengambilan ikan yang tidak dilindungi 
dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk perdagangan 
setelah mendapat rekomendasi dari otoritas keilmuan.

Pasal 39

(1) Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. orang perseorangan; dan/atau
b. korporasi.

(2) Orang perseorangan dan/atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk melakukan perdagangan wajib mendapat izin dari Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk, setelah memenuhi persyaratan teknis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin dan 
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
peraturan Menteri.

Pasal 4O

(1) Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan untuk ekspor, impor, atau reekspor.

(2) Pemanfaatan jenis ikan untuk ekspor, impor, atau reekspor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya wajib dilengkapi:
a. surat pengiriman dari dan ke luar negeri;
b. dokumen pengiriman atau pengangkutan;
c. surat perolehan kuota perdagangan;
d. surat keterangan asal; dan
e. surat keterangan hasil pengembangbiakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor, impor, atau re ekspor untuk 
perdagangan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 41...
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Pasal 41

Jenis ikan yang di ekspor, impor, atau re-ekspor wajib dilakukan tindakan 
karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pemanfaatan jenis ikan untuk aquaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (3) huruf d dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi 
dan jenis ikan yang tidak dilindungi.

(2) Aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. badan hukum Indonesia;
b. lembaga penelitian; atau
c. perguruan tinggi.

(3) Badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, atau perguruan tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan aquaria ikan, wajib 
mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, atau perguruan tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan aquaria ikan, wajib 
bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan, dan keamanan ikan.

(5) Aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
kegiatan:
a. koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat 

buatan;
b. koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya, dan
c. peragaan dalam bentuk atraksi ikan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai aquaria sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 43

(1) Pemanfaatan jenis ikan untuk pertukaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (3) huruf e dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang 
dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.

(2) Pertukaran...
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(2) Pertukaran jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
oleh:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah;
c. badan hukum Indonesia; atau
d. perguruan tinggi;

(3) Pertukaran jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki 
izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Pertukaran jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesetaraan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertukaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 44

(1) Pemanfaatan jenis ikan untuk pemeliharaan untuk kesenangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(3) huruf f dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan 
yang tidak dilindungi.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 
orang perseorangan.

(3) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi untuk kesenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dari hasil 
pengembangbiakan.

(4) Orang Perseorangan yang melakukan pemeliharaan jenis ikan yang 
dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin dari 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Orang Perseorangan yang melakukan pemeliharaan jenis ikan yang 
dilindungi untuk kesenangan, wajib:
a. menjaga kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan jenis 

ikan peliharaannya; dan
b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan 

jenis ikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis ikan untuk kesenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur 
dengan peraturan Menteri.

BAB IV...
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BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KONSERVASI

SUMBER DAYA IKAN

Pasal 45

(1) Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan 
dan sumber daya manusia di bidang pengelolaan konservasi sumber 
daya ikan, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan konservasi sumber 
dayaikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana 
pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB V

PEMBINAAN MASYARAKAT

Pasal 46

(1) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi 
sumber daya ikan dilakukan pembinaan masyarakat.

(2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga swadaya 
masyarakat, atau kelompok masyarakat.

(3) Dalam rangka pembinaan masyarakat dapat diberikan penghargaan 
atas upaya pengelolaan konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan 
konservasi genetik ikan

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh 
Pemerintah atau pemerintah daerah kepada perseorangan atau mereka 
yang berjasa di bidang konservasi sumber daya ikan

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan 
Menteri.

BAB VI...
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BAB VI

PENGAWASAN KONSERVASI

SUMBER DAYA IKAN

Pasal 47

(1) Dalam rangka konservasi sumber daya ikan dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. penjagaan dan patroli kawasan konservasi perairan; dan
b. pengawasan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang 

dilindungi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
pengawas perikanan, yang terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Perikanan dan Non Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

(4) Masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan konservasi sumber 
daya ikan.

(5) Ketentuan mengenai pengawasan konservasi sumber daya ikan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB VII

SANKSI

Pasal 48

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat 
(1), Pasal 35 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat 
(4), dan Pasal 44 ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi...
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin;
c. pencabutan izin; dan/atau
d.  denda.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan oleh 
pemberi izin pemanfaatan sesuai dengan kewenangannya.

(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke Kas 
Negara.

Pasal49

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dikenakan kepada setiap pemegang izin 
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 
(1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (4), Pasal 38 ayat 
(1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), atau ayat (5).

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
pemegang izin yang tidak memenuhi kewajibannya paling banyak 3 (tiga) 
kali secara berurutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) 
hari kalender untuk setiap kali peringatan.

Pasal 5O

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dikenakan kepada setiap pemegang izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) yang sampai dengan 
berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan 
kewajibannya.

(2) Sanksi...
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(2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenakan untuk selama 6 (enam) bulan sejak sanksi dijatuhkan.

(3) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan 
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, pemegang izin 
tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 51

(1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (5) dikenakan 
sanksi administratif berupa pembekuan izin dan sanksi administratif berupa 
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dan huruf c 
paling sedikit 10 (sepuluh) kali dan paling banyak 15 (lima belas) kali dari 
pungutan perikanan yang menjadi kewajibannya.

(2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk 
selama 6 (enam) bulan sejak sanksi dijatuhkan.

(3) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) telah berakhir, pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajibannya, 
izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dicabut.

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus 
sanksi denda adniinistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 
(2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), 
Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42 
ayat (3), Pasal 43 ayat (3), atau Pasal 44 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...
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BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53
Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini:
a. Departemen/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan 

ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) konservasi 
sumber daya ikan.

b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas 
Keilmuan (Scientiftc Authority).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan 
di bidang konservasi sumber daya ikan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.

     Ditetapkan di Jakarta

    pada tanggal 16 November 2007
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

      ttd

          DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

  ttd

 ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya
RI SEKRETARIS NEGARA
UNDANG-UNDANGAN,

HAMMAD SAPTA MURTI
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2007

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

1. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber 
daya kelautan yang berupa keanekaragaman sumber daya ikan yang 
sangat tinggi.  Potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut perlu 
dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di 
masa kini maupun masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip 
konservasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara lain 
mengatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui 
konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik.  Upaya 
konservasi sumber daya ikan pada dasarya tidak dapat dipisahkan dengan 
pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan.

Mengingat karakteristik sumber daya ikan dan lingkungannya 
mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh iklim global 
maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan (connectivity) 
ekosistem antarwilayah perairan baik lokal, regional maupun global, yang 
kemungkinan melewati batas-batas kedaulatan suatu negara, maka dalam 
upaya pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya ikan harus 
berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan dukungan bukti-bukti ilmiah.

Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 
mengatur lebih rinci tentang upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau 
habitat ikan termasuk didalamnya pengembangan Kawasan Konservasi 
Perairan sebagai bagian dari konservasi ekosistem.  Selain itu Peraturan 
Pemerintah ini j’uga memuat aturan-aturan untuk menjamin pemanfaatan 
berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya kcanekaragaman 
genctik ikan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, sebagai pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan sebagai landasan 
hukum bagi pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya ikan perlu 
mengatur ketentuan mengenai konservasi sumber daya ikan dengan 
peraturan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL...
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

Huruf a
Asas manfaat dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber 
daya ikan dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, 
peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan peri 
kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta 
peningkatan kelestarian sumber daya ikan.

Huruf b
Asas keadilan dimaksudkan agar pelaksanaan konsentasi sumber 
daya ikan memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, 
ketidakberpihakan, serta tidak sewenang-wenang.

Huruf c
Asas kemitraan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi 
sumber daya ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja 
sama antarpemangku kepentingan yang berkaitan dengan 
konservasi sumber daya ikan.

Huruf d
Asas pemerataan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi 
sumber daya ikan dapat memberikan manfaat ekonomi yang 
dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara 
merata.

Huruf e
Asas keterpaduan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi 
sumber daya ikan dilakukan secara terpadu, bulat, dan utuh, 
serta saling menunjang dengan memperhatikan kepentingan 
nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf f
Asas keterbukaan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi 
sumber daya ikan dilakukan secara transparan dan memberikan 
akses kepada masyarakat untuk memperoleh informal yang 
benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf g
Asas efisiensi dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber 
daya ikan memperhatikan faktor efisiensi, baik dari segi waktu, 
proses, maupun pembiayaannya.

Huruf h...
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Huruf h
Asas kelestarian yang berkelanjutan dimaksudkan agar 
pelaksanaan konservasi sumber daya ikan memperhatikan daya 
dukung dan kelestaian sumber daya ikan dan
lingkungannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Laut merupakan ruang perairan di muka bumi yang 
menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-
bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis 
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan 
sistemnya ditentukan berdasarkan hukum nasional dan hukum 
international

Huruf b
Padang lamun merupakan koloni tumbuhan berbunga yang 
tumbuh di perairan laut dangkal berpasir dan masih dapat 
ditembus oleh sinar matahari sampai ke dasar laut, sehingga 
memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesa.

Huruf c
Terumbu karang terdiri atas polip-polip karang dan 
organismeorganisme kecil lain yang hidup dalam koloni, yang 
merupakan suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan 
berupa bentukan batuan kapur (Ca C03).

Huruf d
Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang 
khas tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai 
berlumpur, berpasir, atau muara sungai, seperti pohon api-api 
(Avicennia spp), bakau (Rhizophora spp), pedada (Sonneratia), 
tanjang (Bruguiera), nyirih (Xylocarpus), tengar (Ceriops), dan 
buta-buta (Exoecaria).

Huruf e...
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Huruf e
Estuari merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada 
di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, 
sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air 
tawar dan air laut.

Huruf f
Pantai merupakan ekosistem yang, terletak antara garis air 
surut terendah dengan air pasang tertinggi.  Ekosistem ini 
berkisar dari daerah yang subtratnya berbatu dan berkerikil 
(yang mendukung flora dan fauna dalam jumlah terbatas) 
hingga daerah berpasir aktif (dimana populasi bakteri, protozoa, 
dan metazoa ditemukan) serta daerah yang bersubtrat liat dan 
lumpur (dimana ditemukan sejumlah besar komunitas binatang 
yang jarang muncul ke permukaan).

Huruf g
Rawa merupakan semua macam tanah berlumpur yang terbuat 
secara alami, atau buatan manusia dengan mencampurkan air 
tawar dan air laut secara permanen atau sementara, termasuk 
daerah laut yang kedalaman airnya kurang dari 6 meter pada 
saat air surut yakni rawa dan tanah pasang surut.

Huruf h
Sungai, termasuk anak sungai dan sungai buatan merupakan 
alur atau tempat atau wadah air berupa jaringan pengaliran air, 
sedimen, dan ekosistem yang terkait mulai dari hulu sampai 
muara, serta kanan dan kiri sepanjang pengalirannya dibatasi 
oleh garis sempadan.

Huruf i
Danau merupakan wadah air dan ekosistem yang ada yang 
terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang 
lebar dan kedalamnya jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai 
yang bersangkutan, termasuk situ, embung dan wadah air 
sejenis dengan istilah sebutan lokal (telaga, ranu).

Huruf j
Waduk merupakan wadah air buatan, yang terbentuk sebagai 
akibat dibangunnya bendungan dan berbentuk pelebaran alur/
badan/palung sungai, atau daratan yang diperdalam.

Huruf k
Embung merupakan wadah air yang terbentuk secara alamiah 
atau buatan.

Huruf l
Ekosistem perairan buatan meliputi sawah, tambak, dan kolam.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7...
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Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembukaan dan penutupan perairan 
tertentu adalah pemberian izin dan pelarangan melakukan kegiatan 
penangkapan sumber daya ikan tertentu, yang bersifat sementara, 
dalam jangka waktu dan/atau musim tertentu, yang ditetapkan 
berdasarkan pada data dan informasi ilmiah, dalam rangka memberi 
kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Tingkat pemanfaatan yang berlebih (overfishing) merupakan 
status sumber daya ikan di suatu perairan, di mana usaha 
pemanfaatannya melebihi potensi lestari atau pemanfaatan ikan 
yang melebihi kapasitas stok (cadangan) perikanan setempat.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Huruf a
Kealamiahan merupakan suatu kondisi perairan yang 
keanekaragaman hayati dan keasliannya masih terjaga secara 
baik.

Keterkaitan ekologis merupakan keterkaitan ekologi yang 
berlangsung pada satuan geografi tertentu, termasuk komunitas 
biologis dan lingkungan fisik, dalam suatu sistem ekologi.

Keterwakilan merupakan bagian yang mewakili kondisi ekosistem 
tertentu. Keunikan merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh 
suatu perairan dan/atau biotanya.

Daerah ruaya merupakan bagian dari suatu perairan yang 
dipergunakan untuk lintasan ikan berpindah dari satu tempat ke 
tempat lainnya secara periodik.

Daerah...
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Daerah perijahan merupakan bagian dari perairan yang 
dipergunakan untuk proses reproduksi ikan secara alamiah.

Daerah pengasuhan merupakan bagian dari perairan yang 
dipergunakan untuk mencari makan dan/atau berlindung bagi 
ikan pada stadia larva, stadia muda.

Huruf b
Potensi konflik kepentingan meliputi potensi konflik antarsektor, 
antarmasyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, antara 
pemerintah dan pemerintah daerah.  Potensi ancaman meliputi 
potensi ancaman terhadap habitat perairan dan biotanya.
Kearifan lokal merupakan norma dan kebiasaan yang berlaku 
pada masyarakat tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai 
pelestarian lingkungan hidup.

Huruf c
Nilai penting perikanan merupakan kondisi perairan dan biotanya 
yang dapat mendukung perikanan berkelanjutan.
Estetika merupakan nilai keindahan alamiah dari suatu perairan 
dan/atau biota yang memiliki daya tarik tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Warisan alam dunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atas usul - 
dan inisiatif dari Pemerintah.  Dengan ditetapkannya satu kawasan konservasi 
perairan sebagai warisan alam dunia, diharapkan dapat merupakan upaya 
promosi dalam rangka mengundang perhatian masyarakat dunia bagi 
pengembangan kawasan konservasi.

Pasal 11
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan pencadangan kawasan konservasi 
perairan adalah upaya yang dilakukan untuk menyediakan 
sebagian perairan untuk ditetapkan sebagai calon kawasan 
konservasi perairan.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)...
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan potensial memiliki kepentingan dan nilai 
konservasi adalah perairan yang selain mempunyai konsentrasi nilai-
nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional 
dan lokal (ekosistem dan jenis yang endemik, langka, terancam dan 
hampir punah), juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar 
masyarakat lokal, yang kesemuanya harus dijaga keberlanjutannya

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Ctikup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Satuan unit organisasi pengelola dapat berbentuk unit pelaksana 
teknis pusat, unit pelaksana teknis daerah atau bagian unit dari 
satuan organisasi yang menangani bidang perikanan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c...
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Huruf c
Perairan yang memiliki karakteristik tertentu merupakan 
perairan:
a. memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau 

intemasional;
b. secara ekologi bersifat lintas negara;
c. mencakup habitat dan daerah ruaya ikan, dan
d. memiliki potensi sebagai warisan alam dunia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Zonasi kawasan konservasi perairan merupakan suatu bentuk rekayasa 
teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional 
sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-
proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.

Ayat (4)
Huruf a

Zona inti diperuntukkan bagi:
a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;
b. penelitian; dan
c. pendidikan.

Huruf b
Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi:
a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah 

lingkungan;
c. budi daya ramah lingkungan;
d. pariwisata dan rekreasi;
e. penelitian dan pengembangan; dan
f.  pendidikan.

Huruf c
Zona Pemanfaatan diperuntukkan bagi:
a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
b. pariwisata dan rekreasi;
c. penelitian dan pengembangan; dan
d. pendidikan.

Huruf d...
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Huruf d
Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan 
berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan 
kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain: zona 
perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Kemitraan merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, 
berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Oceanografi merupakan ilmu mengenai laut dengan segala 
fenomenanya.
Limnologi merupakan ilmu tentang perairan tawar/darat, yang dalam 
hal ini berguna bagi habitat ikan. 
Bioekologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari lingkungan 
kehidupan ikan. 
Daya tahan lingkungan merupakan kemampuan daya tahan biota 
perairan terhadap pengaruh perubahan lingkungan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan jejaring kawasan konservasi perairan pada 
tingkat regional adalah kawasan konservasi perairan yang terdapat 
dalam suatu hamparan ekoregion yang mencakup dua atau lebih 
negara bertetangga serta memiliki keterkaitan ekosistem.

Yang dimaksud dengan jejaring kawasan konservasi perairan pada 
tingkat global adalah kawasan konservasi perairan yang terdapat dalam 
suatu hamparan beberapa ekoregion yang berbeda tetapi mempunyai 
keterkaitan ekosistem secara global dan mencakup beberapa negara.

Ayat (5)...
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan 
yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah 
jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ukuran tertentu, 
wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu. 
Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah 
jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum 
internasional yang diratifikasi (seperti Appendiks I,II dan III 
CITES)
Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah 
telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).  

Huruf b
Yang dimaksud dengan jenis ikan yang tidak dilindungi 
adalah jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan tetapi dilindungi berdasarkan ketentuan 
hukum internasional yang diratifikasi (seperti Appendiks I,II dan 
III CITES).
Termasuk jenis ikan yang tidak dilindungi adalah jenis ikan 
yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundang-
undangan maupun ketentuan hukum internasional tetapi dalam 
perdagangan intemasional diperlukan persyaratan dan proses 
administrasi sesuai dengan konvensi intemasional (CITES).

Ayat (2)
Huruf a

Terancam punah, menunjukkan kondisi populasi jenis ikan 
tertentu yang mengalami ancaman kepunahan yang diakibatkan 
oleh faktor alami dan/atau aktivitas manusia.

Huruf b...
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Huruf b
Langka, merupakan suatu kondisi jenis ikan tertentu yang 
kelimpahan setoknya terbatas.

huruf c
Endemisitas, merupakan suatu keadaan dari jenis ikan tertentu 
yang memiliki sebaran terbatas.

huruf d
Penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis, 
merupakan suatu keadaan dari jenis ikan tertentu yang berada 
pada habitat tertentu mengalami penurunan jumlah populasi 
dalam kurun waktu relatif singkat.

huruf e
Tingkat kemampuan reproduksi, merupakan kemampuan untuk 
berkembang biak dalam menghasilkan keturunan

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Media yang terkontrol merupakan tempat hidup ikan yang kondisi 
lingkungannya diatur dan dikendalikan oleh manusia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ctikup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Transplantasi merupakan cara pembiakan jenis karang melalui 
pemotongan karang hidup untuk ditanam/ditempelkan pada 
substrat buatan atau batu karang alami.

Ayat (2)...
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Ayat (2)
Kemurnian genetik ikan merupakan suatu keadaan individu ikan 
tertentu yang mempunyai sifat asli jenis ikan tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Dalam ketentuan standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan 
yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi, diatur mengenai 
dasar pertimbangannya yang antara lain meliputi:
a. batas jumlah populasi jenis ikan hasil pengembangbiakan;
b. tenaga ahli pengembangbiakan jenis ikan;
c. tingkat kelangkaan jenis ikan yang dikembangbiakan; dan
d. sarana dan prasarana pengembangbiakan jenis ikan.

Pasal 27
Ayat (1)

Penandaan merupakan upaya memberi tanda pada bagian tubuh 
tertentu dari setiap individu ikan, antara lain, berupa pemberian warna 
tertentu, lempeng plastik/metal dengan identitas nomor tertentu, 
pemotongan bagian tubuh tertentu, atau pemasangan microchip.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Pelestarian gamet merupakan suatu upaya pelestarian sumber 
daya genetik dengan cara menyimpan sel pembiakan berupa sel 
jantan (sperma) atau sel betina (ovum) yang dapat dilakukan 
dalam kondisi beku (bank sperma).

Ayat (2)...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas,

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Ketentuan hukum intemasional merupakan perjanjian 
intemasional di bidang konservasi di mana Indonesia telah 
meratifikasi, antara lain Konvensi mengenai Perdagangan 
Intemasional Untuk Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Terancam 
Punah (Convention on Intemational Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora /CITES).

Ayat (2)...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan surat pengiriman dari dan ke luar negeri 
meliputi export permit, import permit, dan re-export permit 
sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Sekretariat Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Huruf b
Dokumen pengiriman dan pengangkutan dilengkapi dengan 
dokumen antara lain:
a. surat izin angkut dalam negeri;
b. berita acara hasil pengembangbiakan dan/atau pengambilan 

dari alam; dan
c. keterangan kesehatan ikan dari pejabat yang berwenang.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)...
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesetaraan dalam nilai 
konservasi jenis ikan yang dipertukarkan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)

Pembinaan masyarakat merupakan kegiatan yarig dirancang 
untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat 
akan pentingnya pengelolaan sumber daya hayati perairan dan 
lingkungannya secara berkelautan serta merubah perilaku masyarakat 
dari perilaku yang merusak menjadi perilaku yang dapat menjaga, 
mengelola dan melindungi sumber daya ikan dan lingkungannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan mereka yang berjasa di bidang konservasi 
sumber daya ikan antara lain kelompok masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat dan korporasi

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal47
Cukup jelas.

Pasal48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50...
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Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Huruf a

Otoritas Pengelola (Management Authority) bertanggung jawab antara 
lain dalam aspek administratif, pelaksanaan legislasi, penegakan 
hukum, perizinan, dan komunikasi yang terkait dengan konservasi 
sumber daya ikan, termasuk pelaksanaan Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

 Huruf b
Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) bertanggung jawab antara 
lain untuk memberikan rekomendasi kepada Otoritas Pengelola 
(Management Authority) mengenai konservasi sumber daya ikan 
berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan, termasuk dalam rangka 
pelaksanaan Convention on Intemational Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora (CITES).

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4779
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KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : KEP.38/MEN/2004

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

 Menimbang  : a. bahwa sumberdaya terumbu karang dan ekosistemnya 
merupakan kekayaan alam bernilai tinggi, sehingga 
diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan 
dan berkelanjutan;

b. bahwa guna mengatasi kerusakan terumbu karang, perlu 
dilakukan rehabilitasi biota karang melalui pengelolaan 
terumbu karang secara terencana, terpadu, dan 
berkelanjutan;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Umum 
Pengelolaan Terumbu Karang dengan Keputusan 
Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Pengendalian dan atau Perusakan Laut;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang 
Usaha Perikanan;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M 
Tahun 2001;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Unit Eselon I 
Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2004;

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/
MEN/2002 tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan 
Departemen Kelautan dan Perikanan;

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kelautan dan Perikanan;

Menetapkan   :   KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN TERUMBU 
KARANG.

PERTAMA   : Memberlakukan Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu 
Karang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini.

KEDUA   : Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum 
PERTAMA digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta 
masyarakat dalam rangka pengelolaan terumbu karang 
secara berkelanjutan. 
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KETIGA  : Pelaksanaan lebih lanjut Pedoman Umum ini, ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur Jenderal yang bertanggung 
jawab di bidang pengelolaan terumbu karang.

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 17 September 2004
    MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
     

     ROKHMIN DAHURI

 Disalin sesuai dengan aslinya
       Kepala Biro Hukum dan Organisasi
          

       Narmoko Prasmadji
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KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Pedoman Umum ini, ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang 
pengelolaan terumbu karang. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 17 September 2004               

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

                   ROKHMIN DAHURI 

     Disalin sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 

        Narmoko Prasmadji 
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Lampiran : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor : KEP. 38/MEN/2004 Tentang 
Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu 
Karang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, 

memiliki sumberdaya alam hayati laut yang sangat potensial. Salah satunya 
adalah sumberdaya terumbu karang yang hampir tersebar di seluruh 
perairan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 1998, luas 
terumbu karang Indonesia adalah 42.000 km2 atau 16,5 % dari luasan 
terumbu karang dunia yaitu seluas 255.300 km2. Dengan estimasi di atas 
Indonesia menduduki peringkat terluas ke 2 di dunia setelah Australia, 
yang mempunyai luasan terumbu karang sebesar 48.000 km2. Namun 
demikian apabila dilihat dari sisi keanekaragaman hayati, terumbu karang 
Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia dengan 70 
genera dan 450 spesies.

Menurut hasil penelitian Pusat Pengembangan Oseanologi (P2O) 
LIPI yang dilakukan pada tahun 2000, kondisi terumbu karang Indonesia 
41,78% dalam keadaan rusak, 28,30 % dalam keadaan sedang, 23,72 % 
dalam keadaan baik, dan 6,20 % dalam keadaan sangat baik.

Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat di dalamnya 
merupakan salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi. Manfaat 
yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar dan 
beragam, baik manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat 
langsung antara lain sebagai habitat ikan dan biota lainnya, pariwisata 
bahari, dan lain-lain. Sedangkan manfaat tidak langsung, antara lain 
sebagai penahan abrasi pantai, dan pemecah gelombang.

Eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran tanpa 
mempertimbangkan kelestariannya, berdampak pada menurunnya 
kualitas lingkungan hidup, termasuk terumbu karang. Degradasi terumbu 
karang dapat ditimbulkan oleh dua penyebab utama, yaitu akibat kegiatan 
manusia dan akibat alam. Kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya 
degradasi terumbu karang antara lain:
1. penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang 

dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. penambangan dan pengambilan karang;
3. penangkapan yang berlebih;
4. pencemaran perairan;

=  4  =



247

5. kegiatan pembangunan di wilayah pesisir;
6. kegiatan pembangunan di wilayah hulu. 

Sedangkan degradasi terumbu karang yang diakibatkan oleh alam 
antara lain:
1. pemanasan global;
2. bencana alam seperti angin taufan;
3. gempa tektonik;
4. banjir;
5. tsunami, serta fenomena alam lainnya.

Dalam rangka penyelamatan terumbu karang, berbagai usaha telah 
dilakukan baik secara lokal, regional maupun nasional. Secara nasional 
Pemerintah telah mengembangkan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan 
Terumbu Karang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memberikan 
pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota, serta masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya terumbu 
karang secara berkesinambungan, dipandang perlu disusun Pedoman 
Umum Pengelolaan Terumbu Karang.

1.2. Maksud dan Tujuan
Pedoman umum ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam 
rangka pengelolaan terumbu karang. 

Tujuan pedoman umum ini adalah:
1. mewujudkan pengelolaan yang seimbang antara intensitas dan variasi 

pemanfaatan yang didasarkan pada data ilmiah yang tersedia dan 
kemampuan daya dukung lingkungan;

2. mengembangkan pengelolaan yang mempertimbangkan prioritas 
ekonomi nasional, masyarakat lokal dan kelestarian sumberdaya 
terumbu karang;

3. mengembangkan pengelolaan terumbu karang secara kooperatif 
semua pihak;

4. melaksanakan peraturan formal dan peraturan non formal;
5. menciptakan insentif bagi pengelolaan yang berkeadilan dan 

berkesinambungan.

1.3. Sasaran
Sasaran dari pedoman umum ini adalah :

1. meningkatnya kesadaran dan peran pemangku kepentingan dalam 
pengelolaan terumbu karang secara lestari;

2. terlaksananya pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan terumbu karang;

3. terciptanya kerjasama antar stakeholder dalam pengelolaan ekosistem 
terumbu karang;

4. berkurangnya laju degradasi terumbu karang; 
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5. terciptanya suatu mekanisme dan landasan pengelolaan data ilmiah 
tentang potensi, bentuk-bentuk pemanfaatan lestari dan daya dukung 
lingkungan pada ekosistem terumbu karang;

6. terlaksananya pola pengelolaan berbasis masyarakat dalam pengelolaan 
sumberdaya alam khususnya sumberdaya terumbu karang.

1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman umum ini meliputi pendahuluan, batasan 

peristilahan, kebijakan, strategi, dan program nasional pengelolaan 
terumbu karang, serta arahan pengelolaan terumbu karang.
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BAB II

BATASAN PERISTILAHAN

Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan :
1. Pengelolaan terumbu karang adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengatur terumbu karang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi dan penegakan 
hukum.

2. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan 
masyarakat sebagai pengelola sumberdaya alam dan jasa lingkungannya 
yang didukung oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten/Kota, dan dunia usaha.

3. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo 
Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari 
jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik 
dengan zooxanthellae.

4. Terumbu Karang adalah struktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap 
gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi 
kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur, dan organisasi yang 
mensekrasikan kapur.

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.

6. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya 
dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam.

7. Kebijakan adalah suatu pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan 
dalam pencapaian suatu sasaran.

8. Strategi adalah metode yang cerdik untuk mencapai tujuan, mencakup 
tindakan-tindakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang 
menyeluruh, dan biasanya mengacu pada rencana yang menyeluruh dan 
berjangka panjang.

9. Pemanfaatan adalah pemakaian organisme, ekosistem secara berkelanjutan 
sumberdaya terbaharukan pada laju yang tidak melampaui kemampuan 
memperbaharui dirinya.

10. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

11. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah 
otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

12. Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah individu atau kelompok atau 
unsur masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam suatu wilayah atau 
sumberdaya yang terdapat dalam suatu wilayah.
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BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Terumbu karang merupakan bagian dari sumberdaya alam di wilayah 
pesisir yang pengelolaannya tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya 
alam lainnya seperti hutan mangrove, dan padang lamun. Oleh karena itu, 
kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang harus memperhatikan dan 
menggunakan pendekatan menyeluruh dan terpadu. Selain itu, kebijakan 
pengelolaan terumbu karang juga harus mempertimbangkan pelaksanaan
desentralisasi.

Kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang disusun berdasarkan 
prinsip-prinsip :
1. keseimbangan antara intensitas dan variasi pemanfaatan terumbu 

karang;
2. pengelolaan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat lokal dan 

ekonomi nasional;
3. kepastian hukum melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang 
yang optimal;

4. pengelolaan yang berkeadilan dan berkesinambungan;
5. pendekatan pengelolaan secara kooperatif antara semua pihak terkait;
6. pengelolaan berdasarkan data ilmiah yang tersedia dan kemampuan daya 

dukung lingkungan;
7. pengakuan hak-hak ulayat dan pranata sosial persekutuan masyarakat 

adat tentang pengelolaan terumbu karang;
8. pengelolaan terumbu karang sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Kebijakan umum pengelolaan terumbu karang di Indonesia adalah 
mengelola ekosistem terumbu karang berdasarkan keseimbangan antara 
pemanfaatan dan kelestarian yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu 
dan sinergis oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, serta organisasi non pemerintah. 
Kebijakan umum sebagaimana tersebut di atas, dijabarkan menjadi tujuh 
kebijakan operasional sebagai berikut :

Kebijakan 1.
Mengupayakan pelestarian, perlindungan, dan peningkatan kondisi 

ekosistem terumbu karang, terutama bagi kepentingan masyarakat yang 
kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada pemanfaatan ekosistem 
tersebut, berdasarkan pada kesadaran hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta mengacu kepada standar-standar nasional 
dan internasional dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pedoman Umum 
Pengelolaan Terumbu Karang
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Kebijakan 2.
Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan meningkatkan hubungan 
kerjasama antar institusi untuk dapat menyusun dan melaksanakan program-
program pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan prinsip 
keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam yang sesuai dengan 
nilai-nilai kearifan masyarakat dan karakteristik biofisik dan kebutuhan 
pembangunan wilayah.

Kebijakan 3.
Menyusun rencana tata ruang pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk 

mempertahankan kelestarian ekosistem terumbu karang dan sumberdaya alam 
pesisir dan laut secara nasional serta mampu menjamin kelestarian fungsi 
ekologis terumbu karang dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Kebijakan 4.
Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kemitraan antara Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam 
pengambilan keputusan mengenai pengelolaan ekosistem terumbu karang 
yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, 
pengawasan dan penegakan hukum.

Kebijakan 5.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan 

kegiatan ekonomi kerakyatan, dengan mempertimbangkan sosial budaya 
masyarakat setempat dan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem terumbu 
karang dan lingkungan sekitar.

Kebijakan 6.
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, 

sistem informasi, pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan ekosistem 
terumbu karang dengan meningkatkan peran sektor swasta dan kerjasama 
internasional.

Kebijakan 7.
Menggali dan meningkatkan pendanaan untuk pengelolaan ekosistem 

terumbu karang.
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BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM NASIONAL

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan terumbu 
karang, diperlukan adanya strategi yang merupakan penjabaran dari kebijakan 
nasional dan dipergunakan sebagai arah sasaran bagi penyusunan berbagai 
program dan implementasinya. Kebijakan nasional pengelolaan terumbu 
karang, dijabarkan dalam 9 (sembilan) strategi dan 34 (tiga puluh empat) 
program, sebagai berikut :

Strategi 1.
Memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung maupun tidak 

langsung bergantung pada pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Strategi 1 dijabarkan dalam 5 (lima) program sebagai berikut:
1. pengembangan mata pencaharian alternatif;
2. pengembangan teknologi alternatif ramah lingkungan;
3. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pesisir dan aparat 

dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang dan ekosistemnya;
4. pengakuan hak dan pelimpahan tanggung jawab serta kepastian hukum 

pengelolaan ekosistem terumbu karang kepada masyarakat pesisir;
5. peningkatan peran serta lembaga non pemerintah dalam program 

pemberdayaan masyarakat pesisir.

Strategi 2.
Mengurangi laju degradasi terumbu karang. 

Strategi 2 dijabarkan dalam 6 (enam) program sebagai berikut:
1. pengembangan teknik-teknik pengelolaan spesifik yang sesuai dengan 

kondisi lokal;
2. penyusunan kriteria dan sistem penilaian yang sesuai untuk mengkaji 

kondisi terumbu karang dalam penyusunan dokumen AMDAL bagi proyek-
proyek pembangunan yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi 
ekosistem terumbu karang;

3. peningkatan ketaatan sukarela (voluntary compliance) dalam pemanfaatan 
terumbu karang melalui penyusunan dan penyebarluasan tata cara yang 
patut;

4. pengembangan program-program konservasi terumbu karang yang 
diperlukan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir;

5. peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai kegiatan 
yang mengakibatkan degradasi ekosistem terumbu karang;

6. pengawasan dan pembatasan perdagangan sumberdaya terumbu karang 
yang bernilai komersial dan biota lainnya yang dilindungi.
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Strategi 3.
Mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, 

tata ruang wilayah, pemanfaatan, status hukum dan kearifan masyarakat 
pesisir. 

Strategi 3 dijabarkan dalam 5 (lima) program sebagai berikut:
1. pengembangan sistem informasi dan pemetaan mengenai keberadaan, 

pemanfaatan, dan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
2. pengembangan penelitian dan pengkajian ekosistem terumbu karang 

yang berhubungan dengan rehabilitasi, pemulihan dan pemanfaatan 
berkelanjutan melalui peran aktif lembaga penelitian dan perguruan 
tinggi;

3. pengklasifikasian dan pengelompokkan seluruh gugusan terumbu karang 
ke dalam beberapa jenis katagori pengelolaan;

4. pembuatan program percontohan untuk setiap jenis katagori 
pengelolaan; 

5. perlindungan dan pelestarian gugusan terumbu karang yang memiliki nilai 
tinggi dari sudut pandang regional, nasional maupun internasional.

Strategi 4.
Merumuskan dan mengkoordinasikan program-program instansi 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, 
dan masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang 
berbasis masyarakat. 

Strategi 4 dijabarkan dalam 3 (tiga) program sebagai berikut:
1. pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang secara terpadu yang 

melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota, pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, dan 
masyarakat;

2. penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan 
kemampuan masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota untuk menyusun rencana pengelolaan ekosistem terumbu karang;

3. penyiapan perangkat pemantauan, kontrol dan pengamatan lapangan 
(Monitoring, Controlling, & Survailance) serta mekanisme evaluasi terhadap 
pengelolaan ekosistem terumbu karang dengan melibatkan seluruh lapisan 
masyarakat.

Strategi 5.
Menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas dan kapabilitas pihak-

pihak pelaksana pengelola ekosistem terumbu karang. Strategi 5 dijabarkan 
dalam 4 (empat) program sebagai berikut:

1. peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia di berbagai 
institusi melalui perekrutan, pelatihan, serta pendidikan formal dan 
informal;

2. penguatan kelembagaan di daerah dalam rangka pengelolaan ekosistem 
terumbu karang;

3. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola 
ekosistem terumbu karang;
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4. pengaktualisasian tradisi musyawarah yang berorientasi pada penguatan 
komitmen masyarakat dalam mengelola ekosistem terumbu karang.

Strategi 6.
Mengembangkan, menjaga serta meningkatkan dukungan masyarakat 

luas dalam upayaupaya pengelolaan ekosistem terumbu karang secara nasional 
dengan meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat mengenai arti 
penting nilai ekonomis dan ekologis dari ekosistem terumbu karang. 

Strategi 6 dijabarkan dalam 4 (empat) program sebagai berikut:
1. penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
2. peningkatan partisipasi masyarakat luas dalam kegiatan yang terkait 

dengan upaya pengelolaan ekosistem terumbu karang;
3. promosi dan penyebarluasan program pengelolaan terumbu karang kepada 

masyarakat luas;
4. penghimpunan dukungan politik dalam mempromosikan nilai penting 

pengelolaan terumbu karang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi.

Strategi 7.
Menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan serta 

mendefinisikan kembali kriteria keberhasilan pembangunan suatu wilayah 
agar lebih relevan dengan upaya pelestarian lingkungan ekosistem terumbu 
karang.

Strategi 7 dijabarkan dalam 2 (dua) program sebagai berikut:
1. penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
2. penyempurnaan dan pendefinisian kembali kriteria keberhasilan 

pembangunan wilayah yang mencakup beberapa indikator keberhasilan 
antara lain : efisiensi ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, serta 
terpeliharanya fungsi lingkungan dan kelestarian sumberdaya.

Strategi 8.
Meningkatkan dan memperluas kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, lembaga swadaya masyarakat, 
dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang ramah 
lingkungan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya terumbu karang secara 
berkelanjutan.

Strategi dijabarkan dalam 2 (dua) program sebagai berikut:
1. pengupayaan bantuan teknis yang ramah lingkungan dan keuangan 

yang tidak mengikat dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten/Kota, dan swasta kepada kelompok masyarakat yang melakukan 
kegiatan ekonomi di ekosistem terumbu karang dan sekitarnya;

2. peningkatan pelayanan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten/Kota, dan swasta bagi penyediaan akses masyarakat akan 
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ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, pasar, pengelolaan, dan 
informasi, yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan di 
ekosistem terumbu karang dan sekitarnya.

Strategi 9.
Meningkatkan dan mempertegas komitmen Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat serta mencari dukungan 
lembaga dalam dan luar negeri dalam penyediaan dana untuk mengelola 
ekosistem terumbu karang.

Strategi 9 dijabarkan dalam 3 (tiga) program sebagai berikut:
1. penyediaan anggaran biaya pengelolaan ekosistem terumbu karang dalam 

APBN dan APBD serta dana-dana lain yang tidak mengikat;
2. pengupayaan sumber dana dari luar negeri yang sifatnya tidak  

mengikat;
3. penghimpunan dan pemanfaatan dana masyarakat untuk pengelolaan 

ekosistem terumbu karang.
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BAB V

ARAHAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Pengelolaan terumbu karang diarahkan pada terlaksananya fungsi-fungsi 
manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 
pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang.
5.1 Perencanaan Pengelolaan Terumbu Karang.

Berdasarkan kebijakan dan strategi serta program nasional pengelolaan 
terumbu karang yang telah diuraikan pada bab terdahulu, perencanaan 
pengelolaan terumbu karang dilakukan dengan memperhatikan arahan 
sebagai berikut:
a. perencanaan pengelolaan terumbu karang disusun berdasarkan 

prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). 
Good governance dalam pengelolaan terumbu karang adalah 
upaya pengelolaan yang didasarkan pada aspirasi masyarakat 
dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu 
melakukan pengelolaan berbasis masyarakat demi tercapainya 
pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan dan peningkatan 
kesejahteraan;

b. perencanaan pengelolaan terumbu karang disusun dengan 
menggunakan pendekatan partisipatif dalam kerangka pengelolaan 
adaptif dan kolaboratif;

c. dalam rangka pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana strategis (renstra) 
pengelolaan terumbu karang berdasarkan kebijakan, strategi dan 
program nasional pengelolaan terumbu karang;

d. rencana strategis (renstra) pengelolaan terumbu karang disusun 
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah serta 
aspirasi para pemangku kepentingan, dan selanjutnya dijabarkan 
dalam bentuk rencana tahunan;

e. rencana strategis (renstra) pengelolaan terumbu karang memuat 
antara lain tujuan, pendekatan, proses penyusunan, isi, dan masa 
berlakunya rencana strategis;

f. perencanaan pengelolaan terumbu karang diarahkan untuk mendukung 
peningkatan taraf hidup nelayan setempat;

g. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
menyusun pola pemanfaatan terumbu karang secara lestari, dengan 
melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan.

5.2 Kelembagaan
a. Penataan kelembagaan pengelolaan terumbu karang dilakukan di 

berbagai jenjang, baik di Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat 
yang bersifat lintas sektoral. Kelembagaan yang dibangun tersebut 
memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi, tujuan, sasaran, 
program/rencana kerja, administrasi, serta pendanaan dalam rangka 
pengelolaan terumbu karang;

b. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang dibentuk melalui proses 
yang merupakan kombinasi dari pendekatan bottom up dan top 
down, dimana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten/Kota, dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan 
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 kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan terumbu karang. 
Kelembagaan pengelolaan terumbu karang mengakomodasi semangat 
desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. Dalam rangka pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan, 
Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan, strategi dan 
program nasional pengelolaan terumbu karang.

d. Gubernur dapat membentuk kelembagaan pengelola terumbu karang 
lingkup Provinsi. Kelembagaan ini berfungsi untuk melaksanakan 
pengelolaan terumbu karang lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah 
Provinsi yang bersangkutan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, pemantauan pengendalian, dan evaluasi.

e. Bupati/Walikota dapat membentuk kelembagaan pengelola terumbu 
karang lingkup Kabupaten/Kota. Kelembagaan ini berfungsi untuk 
melaksanakan pengelolaan terumbu karang dalam wilayah Kabupaten/
Kota, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

5.3 Pengawasan dan Penegakan Hukum
a. Aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/

Kota, serta masyarakat melakukan pengawasan, pemantauan, dan 
pengendalian terhadap pengelolaan terumbu karang;

b. Masyarakat dapat melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi 
mengenai terumbu karang dan berhak mengajukan tuntutan hukum 
terhadap pihak-pihak yang melakukan perusakan terumbu karang 
yang menimbulkan kerugian;

c. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kearifan lokal;

d. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang berwenang baik aparat 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.4 Pendanaan
a. Dana pengelolaan terumbu karang dapat bersumber dari APBN, APBD, 

Pinjaman atau Hibah Luar Negeri/ PHLN, dan dana masyarakat;
b. Mekanisme pendanaan dilaksanakan berdasarkan prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu 
terbuka, jujur, adil dan bertanggung jawab dengan berpihak kepada 
masyarakat;

c. Pendanaan program pengelolaan terumbu karang berdasarkan suatu 
analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis).

5.5 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
a. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan terumbu karang bertujuan 

untuk mengetahui pelaksanaan, mendeteksi adanya permasalahan dan 
penyimpangan-penyimpangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 
dan keberhasilan kegiatan, serta berfungsi sebagai sistem kontrol;

b. Dalam pelaksanaan pengelolaan terumbu karang Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban 
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melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap 
pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. Pemantauan dilaksanakan oleh pengawas dengan melibatkan 
masyarakat;

d. Pelaporan merupakan salah satu alat untuk melakukan pemantauan 
kegiatan, dan dilaksanakan secara periodik.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Umum ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam 
rangka pengelolaan terumbu karang.

      Ditetapkan di Jakarta
         Pada tanggal 17 September 2004
    MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
     

     ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

 
 Narmoko Prasmadji
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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.17/MEN/2008

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI

DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU 
KECIL





PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.17/MEN/2008

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI

DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 28 Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu 
untuk mengatur Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan;

=  1  =

261



262

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang 
Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 
Nomor 58/M Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.07/ MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

11. Peraturan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.24/MEN/2004 tentang Tata Cara dan Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di 
Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH 
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

=  2  =



263

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan 

laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

2.  Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 
km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

3.  Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, 
organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya 
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

4.  Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui 
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya 
dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung 
sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

5.  Rencana strategis adalah adalah rencana yang memuat arah kebijakan 
lintas sektor untuk perencanaan pembangunan melalui penetapan 
tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan 
indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional

6. Rencana pengelolaan adalah rencana yang 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.

7. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya 
perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, 
ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai 
dan keanekaragamannya.
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8. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan 
ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara 
berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

9. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya 
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

10. Kearifan lokal adalah adat istiadat dan/atau tradisi sekelompok 
masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

11. Benda peninggalan sejarah adalah benda buatan manusia, bergerak 
atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-
bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 
(limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili 
masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; dan/atau 
benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan kebudayaan.

12. Situs budaya tradisional adalah lokasi yang mengandung atau diduga 
mengandung benda cagar budaya dan/atau kearifan tradisional.

13. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses 
pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah 
rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

14. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah.

16. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan 
dan perikanan.

17. Direktur jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di 
bidang konservasi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
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18. Dinas adalah satuan perangkat kerja daerah yang bertanggung jawab 
di bidang kelautan dan perikanan.

19. Unit pengelola kawasan konservasi adalah satuan unit organisasi 
pengelola kawasan konservasi yang berbentuk UPT pusat, SKPD atau 
UPT daerah atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani 
konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

20. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, 
dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaaan sumber 
daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

21. Kawasan konservasi maritim adalah daerah perlindungan adat dan 
budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs 
sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan 
sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau 
kecil.

22. Daerah perlindungan adat maritim adalah daerah yang dilindungi yang 
masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemaritiman 
yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau 
kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.

23. Daerah perlindungan budaya maritim adalah lokasi yang dilindungi 
dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual 
keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

(1) Tujuan ditetapkannya konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau 
kecil yaitu untuk memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, 
melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
serta ekosistemnya.

(2) Sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan 
pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya 
untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan 
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara 
dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
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Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil meliputi:
a. kategori kawasan konservasi;
b. penetapan kawasan konservasi;
c. kewenangan pengelolaan kawasan konservasi; dan
d. pola dan tata cara pengelolaan kawasan konservasi.

BAB II

KATEGORI KAWASAN KONSERVASI

Pasal 4

(1) Kategori kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri 
dari:
a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya 

disebut KKP3K;
b. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM;
c. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP; dan
d. Sempadan Pantai.

(2) KKP dan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dan d, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

Jenis KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri 
dari:
a. Suaka pesisir;
b. Suaka pulau kecil;
c. Taman pesisir; dan
d. Taman pulau kecil.
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Pasal 6

(1) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat ditetapkan 
sebagai suaka pesisir, apabila memenuhi kriteria:
a. merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan 

berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam 
hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/
atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi 
tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, 
dan/atau pelestarian;

b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di 
wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami;

c. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin 
kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan 
upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan

d. mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang rentan terhadap 
perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.

(2) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat ditetapkan 
sebagai suaka pulau kecil, apabila memenuhi kriteria:
a. merupakan pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan 

berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa 
sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan 
akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-
jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan 
upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;

b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di 
pulau kecil yang masih asli dan/atau alami;

c. mempunyai luas wilayah pulau kecil yang cukup untuk menjamin 
kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan 
upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan

d. mempunyai kondisi fisik wilayah pulau kecil yang rentan terhadap 
perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.
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(3) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat ditetapkan 
sebagai taman pesisir, apabila memenuhi kriteria:
a.  merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya 

alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat 
dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan 
ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan 
kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan 
rekreasi;

b. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin 
kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang 
berkelanjutan; dan

c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan 
wisata bahari dan rekreasi.

(4) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat ditetapkan 
sebagai taman pulau kecil, apabila memenuhi kriteria:
a. merupakan pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya 

alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat 
dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan 
ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan 
kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan 
rekreasi;

b. mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan perairan di 
sekitarnya yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan 
daya tarik serta pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan; dan

c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan 
wisata bahari dan rekreasi.

Pasal 7

Jenis KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri 
dari:
a. Daerah perlindungan adat maritim; dan
b. Daerah perlindungan budaya maritim.
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Pasal 8

(1) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat ditetapkan 
sebagai daerah perlindungan adat maritim apabila memenuhi kriteria:
a. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan 

masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional 
dan lembaga adat yang masih berlaku;

b. mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang 
diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan

c. tidak bertentangan dengan hukum nasional.

(2) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat ditetapkan 
sebagai daerah perlindungan budaya maritim apabila memenuhi 
kriteria:
a. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-

historis khusus;
b. situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi 

sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi 
tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan 
nasional; dan

c. tempat ritual keagamaan atau adat.

BAB III

PENETAPAN KKP3K DAN KKM

Bagian Kesatu

KKP3K

Pasal 9

Penetapan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, 
sesuai dengan kepentingannya dilaksanakan melalui tahapan:
a. usulan inisiatif calon KKP3K ;
b.  identifikasi dan inventarisasi KKP3K ;
c.  pencadangan KKP3K ;
d.  penetapan KKP3K ; dan
e.  penataan batas KKP3K .
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Paragraf 1

Usulan Inisiatif Calon KKP3K

Pasal 10

(1) Usulan inisiatif calon KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 
a, dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, 
perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan hukum, pemerintah, atau 
pemerintah daerah.

(2) Pengajuan usulan insiatif calon KKP3K sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada:
a. Menteri dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota terkait;
b. Gubernur dengan tembusan Menteri dan bupati/walikota terkait; 

atau
c. Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan gubernur.

(3) Berdasarkan usulan inisiatif calon KKP3K sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan 
kewenangannya melakukan penilaian usulan calon KKP3K.

Paragraf 2

Identifikasi dan Inventarisasi KKP3K

Pasal 11

(1) Berdasarkan penilaian usulan inisiatif calon KKP3K sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) selanjutnya Menteri, Gubernur atau 
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi 
dan inventarisasi untuk mengumpulkan data, informasi, dan analisis 
sebagai bahan rekomendasi calon KKP3K.

(2) Data, informasi, dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain berupa potensi biofisik kawasan termasuk kekayaan 
keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sosial ekonomi dan 
budaya masyarakat, serta kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah.

(3) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui tahapan kegiatan:
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a. kajian literatur
b.  survei dan penilaian potensi;
c.  konsultasi publik; da
d.  rekomendasi calon kawasan konservasi.

Pasal 12

Kajian literatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, 
mencakup kegiatan antara lain:
a. mengumpulkan data sekunder biofisik kawasan termasuk kekayaan 

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sosial ekonomi dan 
budaya masyarakat, serta kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah;

b. mengumpulkan data keadaan umum yang meliputi luas, letak geografis 
dan batas, serta status, dan sejarah singkat kawasan;

c. pengadaan peta-peta dasar, peta tematik, peta bathymetri; dan
d. melakukan analisis data awal.

Pasal 13

(1) Kegiatan survei dan penilaian potensi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk memperoleh data dan 
informasi dari lapangan antara lain:
a.  data keadaan fisik yang meliputi iklim, keadaan pantai dan perairan, 

topografi areal survei, oseanografis, dan potensi lainnya;
b.  data keadaan biologis yang meliputi keanekaragaman ekosistem, 

spesies perairan dan lingkungannya; dan
c.  data sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang meliputi jumlah 

dan penyebaran penduduk, mata pencaharian, pendidikan, agama 
dan kepercayaaan, infrastruktur, jenis benda cagar budaya, kearifan 
lokal, dan rencana pengembangan wilayah.
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(2) Berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan analisis untuk memperoleh:
a. tujuan pembentukan kawasan konservasi
b. nilai kepentingan konservasi pada level ekosistem;
c. nilai kepentingan konservasi pada level jenis ikan
d. nilai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya;
e. tingkat luasan kawasan konservasi dalam melindungi plasma nutfah 

dan interkoneksitas ekologis dari populasi, spesies dan komunitas; 
dan/atau

f. gambaran umum kondisi geografis lokasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan survei dan penilaian potensi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal.

Pasal 14

Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(3) huruf c, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan menjaring 
aspirasi langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan antara lain 
dilakukan melalui:
a. tatap muka atau diskusi kelompok terfokus;
b. pemberian kuesioner dan/atau wawancara;
c. lokakarya/workshop; dan
d. komunikasi melalui media massa dan/atau elektronik.

Pasal 15

(1) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pencadangan 
KKP3K.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain 
memuat:
a. lokasi dan luas calon kawasan konservasi dengan batas-batas 

koordinat yang jelas dengan peta skala 1 : 50.000 untuk kawasan 
konservasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan skala 1 : 
250.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah provinsi 
atau pemerintah;

b. potensi KKP3K dan usulan alternatif jenis calon KKP3K;
c. arahan umum tindak lanjut pengelolaan calon KKP3K termasuk 

kelembagaan.
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(3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan pencadangan KKP3K.

Paragraf 3

Pencadangan KKP3K

Pasal 16

(1) Pencadangan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) 
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya.

(2) Penetapan pencadangan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
a. calon KKP3K pada lokasi dengan luas dan batas-batas koordinat 

yang jelas di atas peta dengan skala 1 : 50.000 untuk kawasan 
konservasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan skala 1 : 
250.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah provinsi 
atau pemerintah;

b. jenis KKP3K; dan
c. penunjukan unit pengelola kawasan di bawah kewenangannya 

untuk melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan KKP3K 
dengan tugas menyusun rencana pengelolaan, mengkaji ulang 
luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pemantapan 
pengelolaan.

(3) Pencadangan KKP3K yang telah ditetapkan oleh gubernur atau bupati/
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diusulkan 
kepada Menteri untuk proses penetapan KKP3K.

Paragraf 4

Penetapan KKP3K

Pasal 17

(1) Berdasarkan usulan penetapan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (2), Menteri melakukan evaluasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
aspek:
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a. kelengkapan data dan informasi mengenai potensi sumber daya 
ikan, lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi;

b. kelayakan usulan KKP3K untuk ditetapkan menjadi satu jenis 
KKP3K; dan

c. luas dan batas KKP3K yang mendukung fungsi kawasan;
d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Menteri menetapkan KKP3K yang antara lain memuat:
a. lokasi, luas dan batas koordinat KKP3K yang ditetapkan diatas peta 

dengan skala 1 : 50.000 untuk kawasan konservasi pemerintah 
daerah kabupaten/kota, dan skala 1 : 250.000 untuk kawasan 
konservasi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah;

b. jenis KKP3K.

(4) Penetapan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti 
dengan:
a. mengumumkan dan mensosialisasikan KKP3K kepada publik; dan
b. menunjuk panitia/pejabat pemerintah/pemerintah daerah untuk 

melakukan penataan batas KKP3K.

Paragraf 5

Penataan Batas KKP3K

Pasal 18

(1) Penataan batas KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, 
dilakukan berdasarkan penetapan KKP3K dengan tahapan kegiatan:
a. perancangan penataan batas;
b.  pemasangan tanda batas;
c.  pengukuran batas;
d.  pemetaan batas kawasan;
e.  sosialisasi penandaaan batas kawasan;
f.  pembuatan berita acara tata batas; dan
g.  pengesahan batas kawasan.
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(2) Perancangan penataan batas KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, yang merupakan persiapan kegiatan penandaan batas 
kawasan dilakukan melalui kegiatan:
a. pengumpulan dan analisis data;
b. proyeksi batas di atas peta;
c. penetapan jenis tanda batas; dan
d. persiapan alat dan bahan.

(3) Pemasangan tanda batas KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, dapat berupa tanda batas alam seperti alur sungai dan garis 
pantai dan tanda batas buatan seperti titik referensi, rambu, buoy, 
papan informasi, atau pal batas sesuai posisi geografis yang dicatat 
dalam bentuk titik koordinat dan dikaitkan dengan titik referensi.

(4) Kegiatan pengukuran batas KKP3K sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, dilakukan setelah diperoleh peta batas kawasan 
untuk menentukan arah dan jarak antara 2 (dua) titik tanda batas di 
lapangan.

(5) Peta batas kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dibuat di atas peta dasar yang berskala 1 : 50.000 untuk kawasan 
konservasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan skala 1 : 
250.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah provinsi atau 
pemerintah.

(6) Pemetaan batas kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), dirinci menurut peta batas dan berita acara tata batas kawasan 
konservasi.

(7) Sosialisasi penandaan batas kawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e, dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan 
penataan batas.

(8) Pengesahan batas KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g, dilakukan dengan Keputusan Menteri yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari peta batas yang sudah ditandatangani oleh semua 
anggota panitia tata batas.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan penataan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) dilakukan oleh panitia tata batas yang ditetapkan oleh Menteri, 
Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
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(2) Panitia tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan 
keanggotaan yang terdiri dari instansi pemerintah, pemerintah daerah 
yang terkait, antara lain:
a. Departemen Kelautan dan Perikanan;
b. Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL;
c.  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
d.  Bakosurtanal;
e.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi atau kabupaten/

kota;
f.  Dinas/satuan kerja perangkat daerah yang terkait di provinsi/

kabupaten /kota; dan
g.  Instansi lain yang dianggap perlu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penataan batas ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

KKM

Pasal 20

Penetapan KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b 
sesuai kepentingannya dilaksanakan melalui tahapan:
a. usulan inisiatif calon KKM;
b. penilaian kelayakan calon KKM; dan
c.  penetapan KKM.

Paragraf 1

Usulan Inisiatif Calon KKM

Pasal 21

(1) Usulan inisiatif calon KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf 
a, dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, 
perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan hukum, pemerintah, atau 
pemerintah daerah.

(2) Pengajuan usulan inisiatif calon KKM sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada:
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a. Menteri dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota terkait;
b. Gubernur dengan tembusan Menteri dan bupati/walikota terkait; 

atau
c.  Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan gubernur.

(3) Berdasarkan usulan inisiatif calon KKM sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
melakukan penilaian kelayakan.

Paragraf 2

Penilaian Kelayakan calon KKM

Pasal 22

(1) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b 
dilakukan dengan pengumpulan data, informasi dan analisis.

(2) Berdasarkan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
memberikan rekomendasi terhadap usulan inisiatif calon KKM.

(3) Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian kelayakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Menteri sesuai dengan kewenangannya 
melakukan evaluasi terhadap aspek:
a. kelengkapan data dan informasi mengenai potensi nilai arkeologi 

historis-khusus, situs sejarah kemaritiman, dan tempat ritual 
keagamaan atau adat;

b. kelayakan usulan calon KKM untuk ditetapkan menjadi satu jenis 
KKM; dan

c. tujuan pengelolaan KKM.

Paragraf 3

Penetapan KKM

Pasal 23

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 
Menteri menetapkan KKM yang memuat:
a. jenis KKM;
b.  kewenangan pengelolaan KKM; dan
c.  posisi geografis dan/atau wilayah administratif KKM;
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d. peta KKM skala 1 : 50.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah 
kabupaten/kota, dan skala 1 : 250.000 untuk kawasan konservasi 
pemerintah daerah provinsi atau pemerintah.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN KKP3K DAN KKM

Bagian Pertama

Pengelolaan KKP3K

Pasal 24

Kewenangan pengelolaan KKP3K dilaksanakan oleh:
a. pemerintah untuk kawasan konservasi nasional;
b.  pemerintah daerah provinsi untuk kawasan konservasi provinsi; dan
c. pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kawasan konservasi 

kabupaten/ kota.

Pasal 25

(1) Kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
a. perairan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada 

dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi; dan
b. perairan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 

memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
1) nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau 

internasional;
2) secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara;
3) mencakup habitat yang menjadi wilayah ruaya jenis ikan 

tertentu; dan
4) potensial sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah 

regional.

(2) Kewenangan pengelolaan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
a. perairan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 

menjadi kewenangan pengelolaan provinsi sesuai peraturan 
perundang-undangan; dan
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b. kawasan konservasi perairan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan 
lintas kabupaten/kota.

(3) Kewenangan pengelolaan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
a. perairan laut sepertiga dari wilayah kewenangan pengelolaan 

provinsi; dan
b.  perairan payau, perairan tawar, dan/atau wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil yang berada dalam wilayah kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengelolaan KKM

Pasal 26

(1) Kewenangan pengelolaan KKM untuk daerah perlindungan adat 
maritim dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk 
kawasan konservasi kabupaten/kota

(2) Kewenangan pengelolaan KKM untuk daerah perlindungan budaya 
maritim dilaksanakan oleh:
a. pemerintah daerah provinsi untuk kawasan konservasi provinsi; 

dan
b. pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kawasan konservasi 

kabupaten/ kota.

Pasal 27

(1)  Kewenangan pengelolaan daerah perlindungan adat maritim di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi daratan dan 
perairan dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau kecamatan 
dalam wilayah administratif kabupaten/kota.

(2) Kewenangan pengelolaan daerah perlindungan budaya maritim oleh 
pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (2) huruf a, meliputi:
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a. perairan laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah 
laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 
1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota;

b. daerah perlindungan budaya maritim yang berada di dalam wilayah 
kewenangan pengelolaan lintas kabupaten/kota

(3) Kewenangan pengelolaan daerah perlindungan budaya maritim oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. perairan laut sepertiga dari wilayah kewenangan pengelolaan 

provinsi; dan
b. perairan payau, perairan tawar, dan/atau wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil yang berada dalam wilayah kewenangannya.

Pasal 28

Kewenangan Pengelolaan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
dan/atau KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan oleh unit 
pengelola kawasan konservasi.

BAB V

POLA DAN TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 29

Pola dan tata cara pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf d, diselenggarakan melalui:
a. perencanaan kawasan konservasi;
b. pola pengelolaan kawasan konservasi; dan
c. tata cara pengelolaan kawasan konservasi.
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Bagian Kesatu

Perencanaan KKP3K dan KKM

Pasal 30

(1) Perencanaan KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
huruf a, mengacu pada rencana strategis, rencana zonasi, rencana 
pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil.

(2) Perencanaan KKP3K dan KKM disusun dalam tingkatan rencana 
pengelolaan KKP3K dan KKM yang terdiri dari:
a. rencana jangka panjang;
b.  rencana jangka menengah; dan
c.  rencana kerja tahunan.

(3) Perencanaan pengelolaan KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) untuk kawasan konservasi nasional dipersiapkan dan 
disusun oleh unit pengelola kawasan konservasi yang dinilai dan 
disahkan oleh Menteri.

(4) Perencanaan pengelolaan KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) untuk kawasan konservasi provinsi atau kabupaten/kota 
dipersiapkan dan disusun oleh unit pengelola kawasan konservasi yang 
dinilai dan disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya.

(5) Perencanaan KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disusun secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, 
berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya 
masyarakat, kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan lokal, 
yang dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan 
nasional, daerah, sektor terkait, masyarakat, dan berwawasan global.

(6) Perencanaan pengelolaan KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana 
teknis yang antara lain memuat rencana tata letak/rencana tapak (site 
plan), rencana desain infrastruktur, rencana kegiatan wisata alam dan 
interpretasi, serta rencana teknis kegiatan perikanan berkelanjutan.

=  21  =



282

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal.

Bagian Kedua

Pola pengelolaan KKP3K dan KKM

Pasal 31

(1) Pola pengelolaan KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 huruf b, dilakukan melalui sistem zonasi.

(2) Sistem zonasi KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari:
a. zona inti;
b.  zona pemanfaatan terbatas; dan/atau
c.  zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

(3) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dimiliki 
setiap jenis KKP3K dan KKM.

(4) Setiap jenis KKP3K dan KKM dapat memiliki satu atau lebih zonasi 
sesuai dengan luasan dan karakter bio-fisik serta sosial ekonomi dan 
budaya KKP3K dan KKM.

Pasal 32

(1) Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, 
antara lain diperuntukkan:
a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi 

biota laut;
b.  perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap 

perubahan;
c.  perlindungan situs budaya/adat tradisional;
d.  penelitian; dan/atau
e.  pendidikan.

(2) Zona Pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (2) huruf b antara lain diperuntukkan:
a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
b.  pariwisata dan rekreasi;

=  22  =



283

c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
d.  pendidikan.

(3) Zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan 
terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona 
tertentu antara lain zona rehabilitasi.

Pasal 33

(1) Zona inti dalam KKP3K dapat terdiri dari:
a. Daerah tempat berpijah (spawning ground), tempat bertelur 

(nesting site), daerah asuhan (nursery ground), tempat mencari 
makan (feeding ground) ikan dan/atau biota perairan lainnya;

b.  Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif masih utuh dan 
tidak terganggu; dan

c.  Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik dan rentan 
terhadap perubahan.

(2) Zona inti untuk KKM pada daerah perlindungan adat maritim dapat 
terdiri dari:
a. bagian dari daerah perlindungan adat yang menurut ketentuan 

adat sangat disakralkan; dan/atau
b.  infrastruktur adat yang menurut ketentuan adat harus dilestarikan

(3) Zona inti untuk KKM pada daerah perlindungan budaya maritim dapat 
terdiri dari bagian dari benda peninggalan sejarah atau tempat ritual 
keagamaan/adat yang karena sifatnya relatif tidak boleh diganggu.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengelolaan KKP3K dan KKM

Paragraf 1

Tata Cara Pengelolaan KKP3K

Pasal 34

(1) Tata cara pengelolaan KKP3K dilakukan melalui strategi dan upaya 
pokok pengelolaan KKP3K.
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(2) Strategi pengelolaan KKP3K sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
a. penguatan pengelolaan KKP3K, dan
b.  peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar KKP3K.

(3) Strategi dalam penguatan pengelolaan KKP3K sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui upaya-upaya pokok antara 
lain:
a. perlindungan dan pelestarian KKP3K;
b.  pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi;
c.  monitoring sumberdaya;
d.  rehabilitasi habitat dan populasi;
e.  pengawasan;
f.  pembangunan infrastruktur/sarana prasarana;
g.  penelitian;
h.  pendidikan;
i.  pariwisata dan rekreasi; atau
j.  perikanan berkelanjutan;

(4) Strategi dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat di KKP3K 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. pemberdayaan masyarakat; dan
b. penumbuh-kembangan peran serta masyarakat dan keterlibatan 

masyarakat.

Pasal 35

(1) Perlindungan dan pelestarian KKP3K sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
a. perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan 

hidup dari suatu jenis atau sumberdaya alam hayati dan ekosistem 
pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. penjagaan, pencegahan dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang 
dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan 
perubahan fungsi kawasan;

c. pengelolaan jenis sumberdaya alam hayati beserta habitatnya 
untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan 
habitatnya;

d. alur migrasi biota perairan;
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e. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem;
f. penutupan kawasan.

(2) Pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui kegiatan 
pengawasan, pemeliharaan, penggantian yang hilang secara berkala, 
dan rekonstruksi dalam hal terjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.

(3) Monitoring sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) 
huruf c, dilakukan melalui kegiatan pemantauan tingkat perkembangan 
pelaksanaan pengelolaan, kebutuhan dan permasalahan yang timbul di 
lapangan, dan penyelesaian permasalahan yang kemungkinan terjadi 
dalam pengelolaan,

(4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara 
berkala minimal sekali dalam satu tahun dan insidentil apabila ditengarai 
adanya penyimpangan atau permasalahan oleh unit pengelola kawasan 
konservasi maupun unit kerja pembina.

(5) Rehabilitasi habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui kegiatan pemulihan 
struktur, fungsi, dan dinamika populasi keanekaragaman hayati dan 
ekosistemnya, perbaikan ekosistem, re-stocking jenis dan penutupan 
sementara kawasan dalam rangka pemulihan, pengkayaan sumberdaya 
hayati, perlindungan spesies biota laut agar tumbuh secara alami, dan 
menghindari terjadinya alien spesies.

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e, 
dilakukan melalui kegiatan penjagaan dan/atau patroli oleh pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(7) Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f, dilakukan melalui kegiatan 
pembangunan dan pemeliharaan fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, 
pelayanan, komunikasi dan informasi.

(8) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g 
dilakukan melalui kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan 
untuk kepentingan konservasi.
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(9) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf h 
dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan 
konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, 
dan pusat informasi.

(10) Pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(3) huruf i dilakukan melalui kegiatan wisata alam, pemanfaatan jasa 
lingkungan air, dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan 
pulau-pulau kecil.

(11) Perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (3) huruf j dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan perikanan 
tradisional yang ramah lingkungan.

Pasal 36

(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (4) huruf a, dilakukan di dalam dan di sekitar KKP3K dengan:
a. penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya 

potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
b.  penguatan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
c.  perlindungan kepentingan masyarakat melalui keberpihakan 

kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat;
d. upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses 

kepada sumber daya;

e.  pemberian akses pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya 
dengan memperhatikan aspek spesifik site, adaptif, kebersamaan 
dan kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian serta 
dalam pelaksanaannya tidak mengubah status dan fungsi kawasan, 
tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan dan hanya hak 
pemanfaatan yang diatur, serta merupakan bagian pengelolaan 
yang dilakukan secara utuh.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui kegiatan penguatan sumber daya manusia dengan 
pelatihan dan penguatan kelembagaan dengan pembentukan kelompok 
masyarakat konservasi.
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Pasal 37

Penumbuh-kembangan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam 
pengelolaan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf 
b antara lain dilakukan melalui:
a. memberi saran, informasi dan pertimbangan;
b.  memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan;
c.  melakukan pengawasan kegiatan; dan
d.  ikut menjaga dan memelihara KKP3K.

Paragraf 2

Tata Cara Pengelolaan KKM

Pasal 38

(1) Tata cara pengelolaan KKM dilakukan melalui strategi dan upaya pokok 
pengelolaan KKM.

(2) Strategi pengelolaan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari:
a. penguatan pengelolaan KKM, dan
b.  peningkatan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar KKM.

(3) Strategi penguatan pengelolaan KKM sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya-upaya pokok, antara lain:
a. perlindungan dan pelestarian KKM;
b.  pengawasan;
c.  pembangunan infrastruktur/sarana prasarana;
d.  penelitian;
e.  pendidikan;
f.  pariwisata dan rekreasi;

(4) Strategi dalam peningkatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat 
di sekitar KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui 
upaya-upaya pokok antara lain:
a. pelestarian adat dan budaya tradisional masyarakat;
b.  penguatan kelembagaan adat;
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c.  pemberdayaan sosial ekonomi;
d.  penyuluhan.

Pasal 39

(1) Perlindungan dan pelestarian KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
38 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
a. pencegahan dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat 

mengakibatkan perubahan keutuhan adat dan budaya; dan/atau
b. mendorong pelestarian adat dan budaya melalui dukungan 

penyelenggaraan ritual keagamaan budaya dan adat;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, 
dilakukan melalui kegiatan:
a. penjagaan dan/atau patroli oleh pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu terhadap benda peninggalan sejarah maritim; dan/atau
b. menjalin komunikasi antara unit pengelola kawasan dengan 

masyarakat adat.

(3) Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui kegiatan 
pembangunan dan pemeliharaan fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, 
pelayanan, komunikasi dan informasi.

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d 
dilakukan melalui kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan 
untuk kepentingan KKM.

(5) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e 
dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan 
konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, 
dan pusat informasi.

(6) Pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 
(3) huruf f dilakukan melalui kegiatan wisata budaya, dan pemanfaatan 
potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

=  28  =



289

Pasal 40

(1) Pelestarian adat dan budaya tradisional masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
a. mengupayakan ritual keagamaan adat secara keberlanjutan
b.  memelihara infrastuktur adat masyarakat

(2) Penguatan kelembagaan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
a. mendukung dan memfasilitasi pelestarian struktur kelembagaan 

adat; atau
b. mendorong pendokumentasian aturan-aturan dan norma-norma 

adat

(3) Pemberdayaan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (4) huruf c dilakukan melalui:
a. mengembangkan mata pencaharian alternatif khususnya berbasis 

adat dan budaya; atau
b.  mendorong akses terhadap modal dan pasar.

(4) Penyuluhan sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d 
dilakukan melalui:
a. memberikan pendampingan dalam pengembangan sosial ekonomi 

masyarakat adat;
b.  memberikan percontohan usaha dan/atau teknologi tepat guna.

BAB VI

PERIZINAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 41

(1) Dalam melakukan upaya pokok KKP3K dan KKM diperlukan 
izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek dan subyek 
perizinan, jenis perizinan, jangka waktu, tatacara dan persyaratan 
pemberian izin, berakhirnya izin, hak dan kewajiban pemegang izin, 
dan sanksi pemegang izin.
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(3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 42

Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) KKP3K dan KKM yang telah ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi dan kabupaten/kota sebelum peraturan menteri ini 
ditetapkan, diakui sebagai salah satu tahapan dalam pembetukan 
kawasan konservasi.

(2) KKP3K dan KKM yang telah ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi dan kabupaten/kota sebelum peraturan menteri ini 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya perlu 
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Dalam hal keterbatasan atau ketersedian peta dasar dan luasan kawasan 
konservasi tertentu, skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 23 dapat disesuaikan dengan 
kondisi lapangan dan menggunakan peta yang diterbitkan oleh lembaga 
resmi pemerintah yang telah dilakukan koreksi.
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

   Ditetapkan di Jakarta
   pada tanggal 17 September 2008
   MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

     ttd.

    FREDDY NUMBERI

 Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  Supranawa Yusuf
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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.02/MEN/2009

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN KAWASAN 
KONSERVASI PERAIRAN





PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.02/MEN/2009

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat 2, Pasal 11 ayat 
3, Pasal 12 ayat 3, Pasal 13 ayat 3, dan Pasal 14 ayat 6 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan, maka dipandang perlu 
untuk mengatur tata cara penetapan kawasan konservasi 
perairan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4433);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
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7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 
2008;

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M 
Tahun 2008;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/ 
MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.08/MEN/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENETAPAN 
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola 

dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan 
lingkungannya secara berkelanjutan.

2. Taman nasional perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai 
ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata 
perairan, dan rekreasi.

3. Suaka alam perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri 
khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan 
ekosistemnya.

4. Taman wisata perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan 
untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.
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5. Suaka perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, 
maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/
berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai 
daerah perlindungan.

6. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang 
merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam 
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan.

7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang 
konservasi sumber daya ikan.

Pasal 2

(1) Penetapan kawasan konservasi perairan dilaksanakan dengan tujuan:
a. melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem 

penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa 

lingkungannya secara berkelanjutan;
c. melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam 

dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan; dan
d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi 

perairan.

(2) Penetapan kawasan konservasi perairan dilakukan untuk mencapai sasaran 
pemanfaatan berkelanjutan sumber daya ikan dan ekosistemnya, serta jasa 
lingkungan yang ada didalamnya, dengan tetap menjaga kearifan lokal yang 
ada, sehingga dapat menjamin ketersediaan, kesinambungan dan peningkatan 
kualitas nilai serta keanekaragamannya, untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat khususnya disekitar kawasan konservasi perairan.
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Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan mengenai tata cara penetapan kawasan konservasi 
perairan meliputi:
a. kriteria dan jenis kawasan konservasi perairan;
b.  usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan;
c.  identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan;
d.  pencadangan kawasan konservasi perairan;
e.  penetapan kawasan konservasi perairan; dan
f.  penataan batas kawasan konservasi perairan.

BAB II

KRITERIA DAN JENIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 4

(1) Kawasan konservasi perairan ditetapkan berdasarkan kriteria ekologi, sosial 
budaya dan ekonomi.

(2) Kriteria ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keanekaragaman 
hayati, kealamiahan, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produkvitas, 
daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah 
pengasuhan.

(3) Kriteria sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dukungan 
masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, dan kearifan lokal 
serta adat istiadat.

(4) Kriteria ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai penting 
perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai 
kawasan.

Pasal 5

(1) Penetapan ekosistem perairan menjadi kawasan konservasi perairan, 
berdasarkan kriteria ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 
meliputi:
a. keanekaragaman hayati sumber daya ikan yang masih terjaga keasliannya 

dengan baik;
b. keterkaitan ekologis yang berlangsung pada satuan geografi tertentu, 

termasuk komunitas biologis dan lingkungan fisik, dalam suatu sistem 
ekologi;

c. keterwakilan ekosistem tertentu yang produktif dan keunikannya; dan
d. keberadaan habitat, daerah pemijahan, daerah pengasuhan dan/atau 

daerah ruaya jenis ikan tertentu yang mempunyai nilai dan kepentingan 
konservasi.
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(2) Penetapan ekosistem perairan menjadi kawasan konservasi perairan, 
berdasarkan kriteria sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3), meliputi:
a. dukungan dan komitmen dari masyarakat dan/atau pemangku kepentingan 

sekitar kawasan;
b. potensi konflik pemanfaatan ruang dan potensi ancaman antara lain 

pencemaran lingkungan, sedimentasi, pengembangan sekitar kawasan 
yang belum berwawasan lingkungan;

c. pemanfaatan sumber daya yang tidak ramah lingkungan terhadap kawasan 
relatif kecil; dan

d. dukungan adat istiadat dan kearifan lokal yang sejalan dengan
norma-norma konservasi.

(3) Penetapan ekosistem perairan menjadi kawasan konservasi perairan, 
berdasarkan kriteria ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), 
meliputi:
a. nilai keunggulan di bidang perikanan;
b. peluang pengembangan ekowisata perairan;
c. nilai estetika dan kesehatan lingkungan yang dapat mendukung pelestarian 

sumber daya ikan; dan
d. kemudahan akses menuju kawasan berupa ketersediaan prasarana jalan 

dan transportasi.

Pasal 6

(1) Jenis kawasan konservasi perairan terdiri dari:
a. Taman nasional perairan;
b. Suaka alam perairan;
c. Taman wisata perairan; dan
d. Suaka perikanan.

(2) Jenis kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibedakan atas dasar tujuan pengelolaan dan kriteria tertentu.

Pasal 7

(1) Taman nasional perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan pengelolaannya untuk penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan berkelanjutan, 
wisata perairan, dan rekreasi.

(2) Suaka alam perairan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan pengelolaannya untuk perlindungan 
keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.
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(3) Taman wisata perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 
c ditetapkan berdasarkan tujuan pengelolaannya untuk kepentingan wisata 
perairan dan rekreasi.

(4) Suaka perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d 
ditetapkan berdasarkan tujuan pengelolaannya sebagai daerah perlindungan 
sumber daya ikan tertentu.

Pasal 8

(1) Kriteria tertentu taman nasional perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. memiliki keanekaragaman hayati perairan yang alami dan dapat menunjang 

kelestarian plasma nutfah, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata 
perairan, nilai budaya lokal dan perikanan berkelanjutan;

b. memiliki beberapa tipe ekosistem alami di perairan;
c.  memiliki sumber daya hayati perairan yang khas, unik, langka, endemik, 

memiliki fenomena/gejala alam dan/atau budaya yang unik;
d. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis 

secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien;
e. memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau 

internasional;
f.  secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara;
g.  berada di wilayah lintas provinsi;
h.  mencakup habitat yang menjadi ruaya jenis ikan tertentu; dan/atau
i. potensial sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah regional.

(2) Kriteria tertentu suaka alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. memiliki satu atau lebih jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik 

dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya 
perlindungan dan pelestarian, agar dapat terjamin keberlangsungan 
perkembangannya secara alami;

b. memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem yang unik dan/atau yang 
masih alami; dan/atau

c. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis 
secara alami serta dapat dikelola secara efektif.
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(3) Kriteria tertentu taman wisata perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf c, meliputi:
a. memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/

atau keunikan budaya lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi serta 
berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang 
berkelanjutan;

b. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis 
secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien; dan/atau

c. kondisi lingkungan di sekitar kawasan mendukung upaya pengembangan 
ekowisata serta dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan tetap 
memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

(4) Kriteria tertentu suaka perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf d, meliputi:
a. tempat hidup dan berkembang biak satu atau lebih jenis ikan tertentu 

yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
b. memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan 

tertentu yang relatif masih alami; dan/atau
c. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis 

secara alami sebagai habitat ikan serta dapat dikelola secara efektif.

BAB III

USULAN INISIATIF CALON KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 9

(1) Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh orang 
perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, 
lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.

(2) Pengajuan usulan insiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Menteri dengan tembusan Gubernur dan Bupati/Walikota terkait;
b. Gubernur dengan tembusan Menteri dan Bupati/Walikota terkait; atau
c. Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan Gubernur.

Pasal 10

(1) Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dilengkapi dengan kajian awal dan peta lokasi.
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(2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambaran umum 
lokasi dan justifikasi mengenai kepentingan dan urgensi suatu lokasi dapat 
diusulkan menjadi calon kawasan konservasi perairan.

(3) Peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta sketsa dan 
perkiraan luasan calon kawasan konservasi perairan yang diusulkan.

Pasal 11

(1) Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) juga dapat diajukan kepada 
Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa dilengkapi kajian awal maupun 
peta lokasi dengan beberapa persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila usulan inisiatif 
calon kawasan konservasi perairan tersebut telah termuat pada :
a. dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan laut untuk wilayah administratif 

kabupaten/kota;
b.  dokumen hasil kajian awal dari instansi pemerintah atau pemerintah 

daerah yang berkompeten yang merekomendasikan usulan calon kawasan 
konservasi perairan; dan/atau

c. rekomendasi workshop/pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh 
pemerintah/pemerintah daerah.

Pasal 12

Berdasarkan usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Menteri, Gubernur atau Bupati/
Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian usulan calon kawasan 
konservasi perairan.

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI CALON KAWASAN KONSERVASI

PERAIRAN

Pasal 13

(1) Berdasarkan penilaian usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya Menteri, Gubernur atau 
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan 
inventarisasi untuk mengumpulkan data dan informasi serta menganalis, 
sebagai bahan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan.
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(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa 
data ekologi, sosial budaya dan ekonomi serta kebijakan pemerintah dan/
atau pemerintah daerah yang menunjang penetapan kawasan konservasi 
perairan.

(3) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kegiatan-kegiatan:
a. survey dan penilaian potensi;
b.  sosialisasi;
c.  konsultasi publik; dan
d.  koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 14

Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan yang diajukan berdasarkan 
dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan laut, dokumen hasil kajian awal dari 
instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan rekomendasi workshop/pertemuan 
ilmiah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 dapat ditindaklanjuti dengan kegiatankegiatan identifikasi 
dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang masih 
dianggap perlu.

Pasal 15

(1) Survey dan penilaian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 
huruf a, dilakukan untuk mendapatkan data primer dan/atau data sekunder, 
serta informasi lapangan dan informasi literatur, dengan menggunakan metoda 
yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. data fisik, yang berupa keadaan umum perairan dan potensi fisik lainnya;
b. data bioekologis, yang meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahan, 

keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktifitas, daerah ruaya, 
habitat ikan langka, dan daerah pemijahan ikan serta daerah pengasuhan; 
dan

c. data sosial budaya dan ekonomi, yang meliputi tingkat dukungan 
masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal, 
dan adat istiadat serta nilai penting perikanan, peluang pengembangan 
ekowisata perairan, nilai estetika dan kemudahan mencapai kawasan serta 
kebijakan dan aturan pemerintah/pemerintah daerah yang terkait dengan 
penetapan kawasan konservasi perairan.
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(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis untuk mendapatkan 
informasi sementara mengenai jenis dan luasan kawasan konservasi perairan 
yang akan dicadangkan.

(4) Berdasarkan data hasil survey dan penilaian potensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan sosialisasi dan konsultasi serta dikoordinasikan dengan 
instansi terkait kepada masyarakat.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf 
b meliputi kegiatan pengenalan hasil survey dan penilaian potensi kepada 
masyarakat, untuk mendapat masukan yang bersifat umum.

(2) Pengenalan hasil survey dan penilaian potensi kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terutama dilakukan kepada masyarakat dan perangkat 
desa/kelurahan/kecamatan sekitar kawasan serta pemerintah daerah yang 
terkait.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 
huruf c meliputi kegiatan untuk mengkomunikasikan hasil survey dan penilaian 
potensi kepada masyarakat, untuk mendapatkan umpan balik.

(2) Umpan balik hasil survey dan penilaian potensi kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terutama yang berkaitan dengan penetapan jenis dan 
luasan calon kawasan konservasi perairan.

Pasal 18

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi kegiatan koordinasi mengenai mengenai hasil 
survey dan penilaian potensi, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan dan 
pengelolaan ruang calon kawasan konservasi
perairan.

Pasal 19

(1) Hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi 
calon kawasan konservasi perairan.
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(2) Rekomendasi calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), antara lain, memuat:
a. lokasi dan luas calon kawasan konservasi perairan, dengan batas-batas 

koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding 
dua ratus lima puluh ribu);

b. potensi calon kawasan konservasi perairan dan usulan alternatif jenis 
calon kawasan konservasi perairan; dan

c. arahan umum tindak lanjut pengelolaan, termasuk kelembagaan calon 
kawasan konservasi perairan.

(3) Berdasarkan rekomendasi calon kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencadangan kawasan konservasi 
perairan.

BAB V

PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 20

(1) Pencadangan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (3), ditetapkan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai 
dengan kewenangannya.

(2) Penetapan pencadangan kawasan konservasi perairan oleh Menteri, Gubernur 
atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, 
memuat:
a. lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batasbatas koordinat 

yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus 
lima puluh ribu);

b. jenis kawasan konservasi perairan, dan
c.  penunjukan satuan unit organisasi di bawah kewenangannya untuk 

melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan kawasan konservasi 
perairan, dengan tugas menyusun rencana pengelolaan, mengkaji ulang 
luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pemantapan 
pengelolaan.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 21

(1) Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan pencadangannya oleh 
Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (1) 
dan ayat (2) selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi 
kawasan konservasi perairan.

(2) Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan pencadangannya oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dapat 
ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan.
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(3) Penetapan Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), antara lain, memuat:
a. lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batasbatas koordinat 

yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus 
lima puluh ribu);

b. jenis kawasan konservasi perairan; dan
c. penunjukan satuan unit organisasi di tingkat pemerintah untuk melakukan 

pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Pasal 22

(1) Berdasarkan usulan penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk 
melakukan evaluasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
a. kelengkapan data dan informasi mengenai potensi sumber daya ikan, 

lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi;
b. kelayakan usulan kawasan konservasi perairan untuk ditetapkan menjadi 

satu jenis kawasan konservasi perairan;
c. luas dan batas kawasan konservasi perairan yang mendukung fungsi 

kawasan; dan
d. pengelolaan perikanan berkelanjutan.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri 
dapat menetapkan kawasan konservasi perairan.

(4) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), antara lain, memuat:
a. lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batasbatas koordinat 

yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus 
lima puluh ribu);

b. jenis kawasan konservasi perairan; dan
c.  penunjukan satuan unit organisasi di tingkat pemerintah provinsi atau 

pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan kawasan 
konservasi perairan.

Pasal 23

Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (3) dan Pasal 22 ayat (4) ditindaklanjuti dengan:
a. mengumumkan dan mensosialisasikan kawasan konservasi perairan kepada 

masyarakat; dan
b. menunjuk panitia penataan batas kawasan yang terdiri dari unsur-unsur 

pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan penataan 
batas.
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BAB VII

PENATAAN BATAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 24

(1) Panitia penataan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b 
ditetapkan oleh Menteri, berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal, Gubernur 
atau bupati/walikota.

(2) Keanggotaan panitia penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri dari instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait, antara 
lain:
a. lembaga/departemen yang menangani bidang perikanan;
b.  lembaga/departemen yang menangani perhubungan laut;
c.  lembaga pemerintah yang menangani bidang hidro oseanografi;
d. lembaga pemerintah yang menangani bidang survey dan pemetaan rupa 

bumi;
e. lembaga pemerintah yang menangani bidang perencanaan pembangunan 

daerah provinsi atau kabupaten/kota;
f. dinas/satuan kerja perangkat daerah yang terkait di provinsi atau 

kabupaten /kota; dan
g. instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 25

Penataan batas kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan
penetapan kawasan konservasi perairan dengan tahapan kegiatan:
a.  perancangan penataan batas;
b.  pemasangan tanda batas;
c.  pengukuran batas;
d.  pemetaan batas kawasan;
e.  sosialisasi penandaaan batas kawasan konservasi perairan;
f.  pembuatan berita acara tata batas; dan
g.  pengesahan batas kawasan konservasi perairan.

Pasal 26

(1) Perancangan penataan batas kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, yang merupakan persiapan kegiatan 
penandaan batas kawasan dilakukan melalui:
a. pengumpulan dan analisis data;
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b.  proyeksi batas di atas peta;
c.  penetapan jenis tanda batas; dan
d.  persiapan alat dan bahan.

(2) Pemasangan tanda batas kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf b, dapat berupa tanda batas alam, yang meliputi alur 
sungai dan garis pantai dan tanda batas buatan seperti titik referensi, rambu, 
buoy, papan informasi, atau pal batas sesuai posisi geografis yang dicatat 
dalam bentuk titik koordinat dan dikaitkan dengan titik referensi.

(3) Kegiatan pengukuran batas kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan setelah diperoleh peta 
batas kawasan untuk menentukan arah dan jarak antara 2 (dua) titik tanda 
batas di lapangan.

(4) Pemetaan batas kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud Pasal 
25 ayat (1) huruf d, dilakukan menurut peta batas yang dibuat di atas peta 
dasar yang berskala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh 
ribu);

(5) Sosialisasi penandaan batas sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf e, 
dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penataan batas.

(6) Pembuatan berita acara tata batas kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf f dilakukan pada pemetaan batas kawasan 
konservasi perairan.

(7) Pengesahan batas kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Menteri, setelah berita acara 
tata batas kawasan konservasi perairan ditandatangani oleh semua anggota 
panitia tata batas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Kawasan konservasi perairan yang telah ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi atau kabupaten/kota sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, 
diakui sebagai tahapan pencadangan salah satu tahapan dalam penetapan 
kawasan konservasi perairan.

(2) Kawasan konservasi perairan yang telah ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi dan kabupaten/kota sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya perlu disesuaikan dengan 
ketentuan Peraturan Menteri ini.
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 12 Februari 2009
    MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
    REPUBLIK INDONESIA,

     ttd.

       FREDDY NUMBERI

Disalin sesusai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SUPRANAWA YUSUF
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   PERATURAN
   MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

    NOMOR PER.03/ MEN/2010 

    TENTANG 

   TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN 

      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 24 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber
Daya Ikan, perlu mengatur tata cara penetapan status
perlindungan jenis ikan;

   b. bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Menteri; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3319); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi 
Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4779); 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 
tentang Pengesahan Convention on International Trade in 
Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008; 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara; 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; 

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/ 
MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan 
dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.04/MEN/2009;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor    
PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor PER.19/MEN/2009; 

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA 
CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari 
siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 

2. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin 
keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan 
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 
keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara 
berkelanjutan. 
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3. Jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk jenis ikan 
yang dilindungi secara terbatas berdasarkan ukuran tertentu, 
wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu, dilindungi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga dilindungi 
berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi, telur, 
bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

4. Populasi adalah kelompok jenis ikan tertentu yang secara alami dan 
dalam jangka panjang memiliki kecenderungan untuk mencapai 
keseimbangan secara dinamis sesuai kondisi habitat beserta 
lingkungannya. 

5. Otoritas keilmuan (scientific authority) adalah lembaga pemerintah 
yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi 
kepada otoritas pengelola (management authority) mengenai 
konservasi sumber daya ikan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan 
termasuk dalam rangka pelaksanaan CITES. 

6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan 
Pulau-Pulau Kecil. 

Pasal 2 

Penetapan status perlindungan jenis ikan bertujuan untuk menjaga 
dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis 
ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 
keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara 
berkelanjutan.  

BAB II 
KRITERIA STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN 

Pasal 3 

Penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan kriteria: 

a. terancam punah;  

b. langka;

c. daerah penyebaran terbatas (endemik);  

d. terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam 
secara drastis; dan/atau 

e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah. 
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Pasal 4 
(1) Kriteria terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a ditentukan berdasarkan kondisi populasi jenis ikan 
tertentu yang mengalami ancaman kepunahan akibat faktor alami 
dan/atau aktivitas manusia. 

(2) Ancaman kepunahan akibat faktor alami sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disebabkan: 
a. perubahan komponen ekosistem; dan/atau 
b. bencana alam. 

(3) Ancaman kepunahan akibat aktivitas manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disebabkan: 
a. tangkapan lebih; 
b. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang 

merusak;
c. masuknya spesies pendatang berupa predator, kompetitor dan      

pembawa penyakit; dan/atau
d. kerusakan habitat. 

Pasal 5 

(1) Kriteria langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
ditentukan berdasarkan kondisi jenis ikan tertentu yang 
populasinya sangat kecil atau kelimpahan stoknya terbatas. 

(2) Populasi sangat kecil atau kelimpahan stok terbatas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dicirikan oleh: 
a. kepadatan populasi kecil atau terbatas pada suatu habitat;  
b. jangka waktu untuk mencapai tingkat matang seksual pertama 

sangat lama; dan/atau 
c. laju pertumbuhan lambat dan berumur panjang. 

Pasal 6 
(1) Kriteria daerah penyebaran terbatas (endemik) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3  huruf c didasarkan pada keadaan jenis 
ikan tertentu yang hanya memiliki sebaran geografis alami 
terbatas dan karakteristik ekosistem tertentu. 

(2) Yang dimaksud sebaran geografis alami terbatas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah keberadaan jenis ikan tertentu 
yang secara alami hanya terdapat pada lingkungan hidup yang 
sempit.

(3) Karakteristik ekosistem tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan oleh sifat bio-ekologi khas yang 
mengakibatkan biota yang ada di dalamnya harus beradaptasi 
dan berevolusi membentuk pola hidup khusus sesuai karakteristik 
lingkungannya. 

(4) Lingkungan hidup yang sempit sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat berupa sungai, danau, rawa dan laut. 
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Pasal 7 

(1) Kriteria terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan 
di alam secara drastis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf d disebabkan berkurangnya jumlah individu jenis ikan pada 
habitat tertentu dalam jumlah besar dan dalam kurun waktu 
paling lama 1 (satu) tahun. 

(2) Berkurangnya jumlah individu jenis ikan pada habitat tertentu 
dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disebabkan kecenderungan penurunan hasil tangkap per satuan.

Pasal 8 

(1) Kriteria tingkat kemampuan reproduksi yang rendah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan kondisi rendahnya 
jumlah individu baru yang dihasilkan.  

(2) Rendahnya jumlah individu baru yang dihasilkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dicirikan oleh: 

a. jumlah sel telur yg dihasilkan per tahun atau per satuan berat 
ikan (fekunditas) yang rendah; 

b. berpasangan tetap; dan/atau 

c. jumlah kematian (mortalitas) alami tinggi dan jumlah yang 
hidup sampai dewasa secara alami rendah. 

BAB III 
TIPE STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN 

Pasal 9 

Penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 digolongkan dalam 2 (dua) tipe, yaitu: 

a. perlindungan penuh; atau 

b. perlindungan terbatas. 

Pasal 10 

(1) Perlindungan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 
a dilakukan pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian 
tubuhnya.  

(2) Siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. siklus hidup di habitat asli; dan/atau  

b. siklus hidup di luar habitat asli.  

(3) Bagian-bagian tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk telur, cangkang, dan/atau produk turunannya (derivat).   
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Pasal 11 

(1) Perlindungan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf b meliputi: 

a. perlindungan berdasarkan ukuran tertentu; 

b. perlindungan berdasarkan wilayah sebaran tertentu; dan/atau 

c. perlindungan berdasarkan periode waktu tertentu. 

(2) Perlindungan berdasarkan ukuran tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a  ditentukan berdasarkan berat 
dan/atau panjang badan. 

(3) Perlindungan berdasarkan wilayah sebaran tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan daerah 
pemijahan, daerah pengasuhan, daerah mencari makan, dan/atau 
alur ruaya. 

(4) Perlindungan berdasarkan periode waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c  ditentukan berdasarkan musim 
pemijahan, musim kemarau, dan/atau musim ruaya. 

BAB IV 
PROSEDUR PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN 

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 12 

Penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dilakukan melalui prosedur: 

a. usulan inisiatif; 

b. verifikasi usulan;  

c. analisis kebijakan; 

d. rekomendasi ilmiah; dan 

e. penetapan status perlindungan jenis ikan. 

Bagian Kedua 
Usulan Inisiatif 

Pasal 13 

(1) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, 
dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, 
lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, 
dan lembaga swadaya masyarakat. 

(2) Usulan insiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Menteri.  
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Pasal 14 

(1) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus 
dilengkapi dengan kajian awal dan peta lokasi penyebaran. 

(2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:

a. keadaan umum populasi; 

b. habitat penyebaran;  

c. tingkat pengelolaan; 

d. nilai penting perlindungan; dan  

e. urgensi perlindungan. 

(3) Peta lokasi penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa peta sketsa tempat hidup (habitat) jenis ikan yang 
diusulkan untuk dilindungi. 

Bagian Ketiga 
Verifikasi Usulan 

  Pasal 15 

Berdasarkan usulan inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi 
usulan. 

Pasal 16 

(1) Verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b 
dan Pasal 15 dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi.  

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 
lain  berupa potensi populasi, daerah penyebaran, sosial ekonomi 
dan budaya masyarakat, serta kebijakan pemerintah. 

(3) Verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya dilakukan melalui kegiatan: 

a. kajian literatur;  

b. survei dan penilaian populasi; 

c. konsultansi publik; dan 

d. koordinasi dengan instansi terkait. 

Pasal 17 

Kajian literatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf 
a, mencakup kegiatan pengumpulan:  

a. data sekunder biologi dan populasi jenis ikan; dan 

b.  data keadaan umum daerah penyebaran jenis ikan. 
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Pasal 18 

Survei dan penilaian populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (3) huruf b dilakukan untuk memperoleh:  

a. keadaan umum populasi yang berupa data populasi dan bioekologis 
jenis ikan; 

b. data daerah penyebaran yang meliputi luasan habitat daerah 
penyebaran jenis ikan; dan 

c. data sosial ekonomi dan budaya yang meliputi sistem nilai yang ada 
di masyarakat, tingkat dukungan masyarakat,  potensi konflik 
kepentingan, pontensi ancaman, kearifan lokal, adat istiadat, nilai 
penting jenis ikan, serta potensi rekreasi dan pariwisata.   

Pasal 19

Konsultansi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) 
huruf c dilakukan untuk memperoleh informasi dan menjaring aspirasi 
langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat melalui: 

a. tatap muka;  

b. diskusi kelompok terfokus; 

c. kuesioner; 

d. wawancara; 

e. lokakarya/workshop;  

f. komunikasi melalui media massa; dan/atau  

g. komunikasi melalui media elektronik.  

Pasal 20 

Kegiatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dilakukan untuk 
memperoleh data dan informasi langsung dari instansi/lembaga yang 
memiliki data dan informasi awal tentang jenis ikan yang akan 
dilindungi.  

Bagian Keempat 
Analisis Kebijakan 

Pasal 21 

Berdasarkan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
Direktur Jenderal melakukan analisis kebijakan. 
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Pasal 22 

(1) Analisis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c 
dan Pasal 21 dilakukan terhadap data dan informasi hasil 
verifikasi usulan.  

(2) Data dan informasi hasil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 

a. kondisi habitat dan populasi di alam; 

b. tingkat dan cara pemanfaatan; 

c. kepedulian dan kesadaran masyarakat; dan 

d. keterkaitan program lintas sektoral. 

Pasal 23 

(1) Direktur Jenderal melaporkan hasil analisis kebijakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Menteri. 

(2) Laporan Direktur Jenderal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyatakan layak atau tidaknya usulan inisiatif status 
perlindungan jenis ikan. 

(3) Apabila laporan hasil analisis kebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dinyatakan layak, Menteri mengajukan permohonan 
rekomendasi ilmiah kepada Otoritas Keilmuan. 

Bagian Kelima 
Rekomendasi Ilmiah 

Pasal 24 

(1) Berdasarkan permohonan Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (3), Otoritas Keilmuan memberikan rekomendasi 
ilmiah.

(2) Rekomendasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama spesies meliputi nama lokal dan nama ilmiah; 

b. status spesies berdasarkan ketentuan international;

c. status sebaran;

d. ukuran populasi;

e. daya reproduksi dan usia hidup;

f. kondisi habitat; 

g. adaptasi ekologis;

h. interaksi dengan manusia;

i. jenis perlindungan; dan 

j. saran pengelolaan. 
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(3) Rekomendasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan bahan pertimbangan Menteri untuk menetapkan 
status perlindungan jenis ikan. 

(4) Rekomendasi ilmiah harus diberikan oleh Otoritas Keilmuan dalam 
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 
permohonan.  

Bagian Keenam 
Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan 

Pasal 25 

(1) Menteri menetapkan status perlindungan jenis ikan dengan 
mempertimbangkan rekomendasi ilmiah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (3) dengan Keputusan Menteri. 

(2) Penetapan status perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama spesies meliputi nama lokal dan nama ilmiah; dan 

b. tipe perlindungan. 

(3) Berdasarkan penetapan status perlindungan jenis ikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal 
melakukan: 

a. pengumuman dan sosialisasi status perlindungan jenis ikan 
kepada publik; dan 

b. pengelolaan berkelanjutan. 

BAB V 
PERUBAHAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN 

Pasal 26 

(1) Status perlindungan jenis ikan dapat diubah apabila populasinya 
telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis ikan 
yang bersangkutan tidak lagi termasuk kriteria jenis ikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.  

(2) Prosedur perubahan status perlindungan jenis ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis ketentuan 
prosedur penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25. 

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 27 

(1) Selain perlindungan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (1), perlindungan terbatas dapat ditetapkan berdasarkan 
nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku di daerah tertentu. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status 
perlindungan jenis ikan secara terbatas berdasarkan nilai budaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota sesuai daerah kewenangannya dengan mengacu 
pada Peraturan Menteri ini.

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

Penetapan status jenis ikan yang telah dilindungi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum ditetapkannya
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 08 Februari 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
    REPUBLIK INDONESIA, 

      ttd.

      FADEL MUHAMMAD

11
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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.04/MEN/2010

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN 
GENETIK IKAN
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 PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER. 04/MEN/2010 

TENTANG 

TATA CARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka pemanfaatan konservasi sumber daya 
ikan yang berupa pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan 
perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian 
(precautionary principle) dan dasar ilmiah (scientific base)
untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau degradasi 
populasi sumber daya ikan (non-detriment findings) sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku secara internasional; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (6), Pasal 
37 ayat (5), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat 
(6), Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 44 ayat (6) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber 
Daya Ikan perlu mengatur mengenai tata cara pemanfaatan 
jenis ikan dan genetik ikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan  
Menteri;

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan 
United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3319);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

1

=  1  =



328

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman 
Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3556); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3687); 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4840);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 
tentang Pengesahan Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/ 
MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.04/MEN/2009;

2
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14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2009; 

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.  

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG 
TATA CARA PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Appendiks I Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (CITES) adalah daftar yang 
memuat jenis-jenis yang telah terancam punah (endangered),
sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal 
dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya 
diperkenankan untuk kepentingan non-komersial tertentu 
dengan izin khusus. 

2. Appendiks II CITES adalah daftar yang memuat jenis-jenis 
yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi 
terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak 
dikendalikan. 

3. Appendiks III CITES adalah daftar yang memuat jenis-jenis 
yang oleh suatu Negara tertentu pemanfaatannya 
dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan 
pengendalian internasional. 

4. Kuota adalah batas jumlah maksimum pengambilan jenis ikan 
dan genetik ikan dari alam untuk pemanfaatan selama jangka 
waktu tertentu. 

5. Balai/loka adalah balai/loka pengelolaan sumber daya pesisir 
dan laut yang merupakan unit pelaksana teknis Departemen 
Kelautan dan Perikanan di daerah yang membidangi 
konservasi sumber daya ikan. 
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6. Otoritas keilmuan (scientific authority) adalah lembaga pemerintah 
yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi 
kepada otoritas pengelola (management authority) mengenai 
konservasi sumber daya ikan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan, 
termasuk dalam rangka pelaksanan CITES;

7. Otoritas pengelola (management authority) adalah lembaga 
pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam aspek administratif, 
pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, perizinan, dan komunikasi 
yang terkait dengan konservasi sumber daya ikan, termasuk 
pelaksanaan CITES;

8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan; 

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil.  

Bagian Kedua 

Tujuan

Pasal 2 

(1) Tata cara pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan bertujuan untuk 
menciptakan tertib pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan 
berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan dasar 
ilmiah (scientific base) guna untuk mencegah terjadinya kerusakan 
dan/atau degradasi populasi sumber daya ikan (non-detriment 
findings).

(2) Tata cara pemanfaatan jenis ikan  dan genetik ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan pemanfaatan 
jenis ikan dan genetik ikan, penetapan kuota, perizinan, peredaran 
jenis ikan, pengawasan dan pengendalian, dan sanksi. 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini berlaku terhadap:  
a. Jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-

undangan, termasuk jenis ikan yang dilindungi secara terbatas 
berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu atau periode 
waktu tertentu, dilindungi berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum 
internasional, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya 
(derivat).

b. Jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundang-
undangan tetapi dilindungi berdasarkan ketentuan hukum 
internasional, termasuk jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum 
internasional tetapi dalam perdagangan internasional diperlukan 
persyaratan dan proses administrasi sesuai dengan ketentuan 
konvensi internasional (CITES).
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BAB II 

PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN 

Pasal 4 

Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dilakukan melalui kegiatan: 

a. penelitian dan pengembangan; 

b. pengembangbiakan; 

c. perdagangan; 

d. aquaria;

e. pertukaran; dan 

f. pemeliharaan untuk kesenangan.  

Pasal 5 

(1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dilakukan terhadap jenis ikan dan genetik ikan yang 
dilindungi dan jenis ikan dan genetik ikan yang tidak dilindungi. 

(2) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan 
sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf e dapat dilakukan melalui pengambilan ikan dan genetik 
ikan dari alam.

(3) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan 
sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f hanya dapat dilakukan dari 
hasil pengembangbiakan.

BAB III 

PENETAPAN KUOTA 

Pasal 6 

(1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan melalui pengambilan ikan 
dan genetik ikan dari alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) wajib memperhatikan kuota. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan dan aquaria tidak 
ditetapkan kuota. 

Pasal 7 

(1) Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi otoritas keilmuan untuk 
setiap kurun waktu 1 (satu) tahun. 
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(2) Penetapan kuota oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berisi nama, jumlah, ukuran maksimum/minimum, serta 
wilayah pengambilan jenis ikan dan genetik ikan. 

Pasal 8 

(1) Rekomendasi otoritas keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi ilmiah hasil 
inventarisasi dan/atau monitoring populasi ikan. 

(2) Inventarisasi dan/atau monitoring populasi ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prinsip-prinsip ilmiah yang 
ditetapkan oleh otoritas keilmuan. 

(3) Dalam melakukan inventarisasi dan/atau monitoring populasi ikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas keilmuan membangun 
kerja sama dengan lembaga lain yang terkait. 

(4) Balai/loka wajib memberikan data dan informasi dalam wilayah 
kerjanya kepada otoritas keilmuan. 

(5) Apabila data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak tersedia, rekomendasi dapat diberikan atas dasar prinsip kehati-
hatian dengan memperhatikan: 

a. kondisi habitat dan populasi jenis ikan yang ditetapkan;  

b. informasi ilmiah dan teknis lain mengenai populasi dan/atau 
habitat jenis ikan yang ditetapkan;  

c. realisasi pengambilan jenis ikan dari alam sesuai kuota tahun-
tahun sebelumnya; dan 

d. kearifan lokal. 

Pasal 9 

(1) Setiap akhir tahun Direktur Jenderal menetapkan kuota tahun 
berikutnya yang disusun dengan memperhatikan rekomendasi dari 
otoritas keilmuan.

(2) Direktur Jenderal wajib menelaah rekomendasi dari otoritas keilmuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan 
masukan dari balai/loka.  

(3) Atas dasar pertimbangan prinsip-prinsip konservasi sumber daya 
ikan, Direktur Jenderal dapat menetapkan kuota lebih kecil dari yang 
direkomendasikan oleh otoritas keilmuan. 

(4) Direktur Jenderal dapat melakukan peninjauan kembali kuota  yang 
telah ditetapkan pada tahun berjalan, dengan tetap memperhatikan 
rekomendasi otoritas keilmuan. 
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Pasal 10 

(1) Kuota pengambilan ikan dari alam yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada 
balai/loka sesuai wilayah pemanfaatannya. 

(2) Berdasarkan kuota pengambilan ikan dari alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kepala balai/loka menetapkan lokasi 
pengambilan ikan dari alam.

(3) Kuota yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
lokasi pengambilan ikan dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dijadikan dasar penerbitan izin pengambilan ikan dari alam. 

Pasal 11 

(1) Dalam menetapkan lokasi pengambilan ikan dari alam sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), kepala balai/loka harus 
memperhatikan status kawasan, kondisi habitat, dan aspek sosial 
budaya masyarakat sekitar. 

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
bentuk peta dengan keterangan tertulis yang memuat sekurang-
kurangnya nama lokasi, wilayah administrasi, dan/atau koordinat 
geografis. 

(3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan skala 
minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu) dan 
harus dimutakhirkan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tahun sekali. 

BAB IV 

PERIZINAN PEMANFAATAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN 

Bagian Kesatu 

Jenis Perizinan 

Pasal 12 

Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Menteri. 

Pasal 13 

Jenis perizinan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: 
a. surat izin penelitian dan pengembangan; 

b. surat izin pengembangbiakan; 

c. surat izin perdagangan; 

d. surat izin aquaria; 

e. surat izin pertukaran;  

f. surat izin pemeliharaan untuk kesenangan; dan 

g. surat izin pengambilan ikan dari alam. 
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Bagian Kedua 

Kewenangan Pemberian Izin 

Pasal 14 

(1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk 
menerbitkan perizinan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 

(2) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan 
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala balai/loka.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal.

Bagian Ketiga 

Proses dan Persyaratan Perizinan

Pasal 15 

(1) Setiap orang, badan hukum, lembaga dan/atau korporasi, untuk  
memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
harus mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal.  

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan teknis dan administratif. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
sarana prasarana, desain, konstruksi water treatment,  dan peralatan 
pendukung lainnya. 

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibuktikan dengan melampirkan: 

a. tanda bukti diri untuk perorangan dan/atau akte pendirian untuk 
badan hukum; 

b. proposal bagi permohonan surat izin pengembangbiakan, surat 
izin aquaria, dan surat izin perdagangan; 

c. surat izin usaha perdagangan (SIUP) bagi permohonan surat izin 
perdagangan; 

d. surat izin tempat usaha (SITU) atau surat keterangan 
berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG) bagi permohonan 
surat izin pengembangbiakan, surat izin perdagangan, dan surat 
izin aquaria; 

e. nama jenis ikan baik nama lokal maupun nama ilmiah;  

f. pas foto berwarna terbaru pemohon sebanyak 2 (dua) lembar, 
ukuran 3 x 4 cm, dan 

g. rekomendasi dari kepala balai/loka.   

(5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, sekurang-
kurangnya memuat:
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a. data perusahaan; 

b. asal usul jenis ikan dan genetik ikan yang akan dimanfaatkan; 

c. teknis pelaksanaan penampungan; 

d. teknis pengangkutan; 

e. sarana dan prasarana yang dimiliki; dan 

f. program pembinaan konservasi jenis ikan dan genetik ikan yang 
dimanfaatkan.

(6) Berdasarkan kelengkapan permohonan, Direktur Jenderal melakukan 
pemeriksaan persiapan teknis yang hasilnya dituangkan dalam berita 
acara pemeriksaan teknis.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan kriteria 
penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 16 

(1) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(1) Direktur Jenderal harus memperhatikan pertimbangan teknis. 

(2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kelayakan usaha baik secara administratif dan keuangan;  

b. kelayakan produksi berupa kemampuan produksi untuk 
pengambilan jenis ikan dan genetik ikan dari alam, atau hasil 
pengembangbiakan; 

c. kelayakan bio-ekologis berdasarkan kemampuan populasi, 
habitat, dan penyebaran jenis ikan dan genetik ikan;  

d. pemahaman pemegang izin tentang konservasi jenis ikan dan 
genetik ikan; 

(3) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
permohonan dan kelengkapannya diterima harus menerbitkan izin 
apabila permohonan izin disetujui atau menerbitkan surat 
pemberitahuan penolakan kepada pemohon apabila permohonan izin 
ditolak. 

Pasal 17 

(1) Surat izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan kepada: 

a. orang perseorangan; 

b. perguruan tinggi; 

c. lembaga swadaya masyarakat; dan 

d. lembaga penelitian dan pengembangan. 
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(2) Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh orang  dan/atau 
badan hukum asing hanya dapat diberikan untuk keperluan 
pengembangbiakan dalam upaya konservasi jenis ikan dan genetik 
ikan dan/atau reintroduksi ke habitat alam.  

(3) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) wajib diserahkan kepada Menteri. 

(4) Penerbitan surat izin penelitian dan pengembangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 18 

(1) Surat izin pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (1) huruf b diberikan kepada: 

a. orang perseorangan; 

b. kelompok masyarakat; 

c. badan hukum Indonesia; 

d. lembaga penelitian; dan/atau 

e. perguruan tinggi. 

(2) Surat izin pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dengan persyaratan: 

a. memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan dan 
genetik ikan; 

b. memiliki sarana dan prasarana pengembangbiakan jenis ikan dan 
genetik ikan; dan 

c. memperoleh rekomendasi dari kepala balai/loka sesuai dengan 
wilayah kerjanya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualifikasi 
pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 19 

(1) Surat izin perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) huruf c diberikan kepada: 

a. orang perseorangan; dan/atau 

b. korporasi.
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(2) Surat izin perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dengan persyaratan: 

a. memenuhi standar kualifikasi perdagangan jenis ikan dan genetik 
ikan;

b. memiliki sarana dan prasarana perdagangan jenis ikan dan 
genetik ikan; dan 

c. memperoleh rekomendasi dari kepala balai/loka sesuai dengan 
wilayah kerjanya. 

(3) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat dilakukan 
terhadap jenis ikan dan genetik ikan hasil pengambilan dari alam 
maupun hasil pengembangbiakan. 

(4) Hasil pengambilan dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
hanya diperbolehkan untuk jenis ikan dan genetik ikan yang tidak 
dilindungi dan/atau jenis ikan dan genetik ikan yang termasuk dalam 
Appendiks II dan III CITES sesuai kuota. 

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
hanya boleh dilakukan terhadap jenis ikan dan genetik ikan yang 
termasuk dalam Appendiks I CITES hasil pengembangbiakan:  

a. Generasi II (F2) dan seterusnya; dan 

b. Generasi I (F1) untuk jenis ikan tertentu, yang ditetapkan oleh 
Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari otoritas keilmuan. 

Pasal 20 

(1) Surat izin perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(1) diperlukan untuk perdagangan dalam negeri dan perdagangan 
luar negeri;

(2) Surat izin perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat diberikan setelah terdaftar di otoritas pengelola. 

(3) Surat izin perdagangan untuk perdagangan dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kegiatan 
perdagangan yang dilakukan di dalam negeri. 

(4) Surat izin perdagangan untuk perdagangan luar negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kegiatan ekspor, impor dan 
re-ekspor.

(5) Surat izin perdagangan untuk perdagangan luar negeri sebagaimana 
dimaksud ayat (4) tidak dapat diberikan kepada warga negara asing 
atau penanam modal asing atau penanam  modal  dalam  negeri  
yang  sebagian modalnya merupakan modal asing. 

(6) Jenis ikan dan genetik ikan yang diekspor, diimpor, atau dire-ekspor  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan tindakan 
karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(7) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan untuk perdagangan jenis ikan yang bukan asli 
Indonesia untuk kegiatan re-ekspor. 
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Pasal 21 

(1) Permohonan surat izin perdagangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 disamping memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat 
(3), sekurang-kurangnya wajib dilengkapi dengan: 

a. dokumen pengiriman atau pengangkutan; 

b. surat perolehan kuota perdagangan untuk pengambilan jenis ikan 
dari alam; 

c. surat keterangan asal; dan 

d. surat keterangan hasil pengembangbiakan. 

(2) Dokumen pengiriman atau pengangkutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, wajib dilengkapi dengan: 

a. surat izin angkut dalam negeri; 

b. berita acara hasil pengembangbiakan dan/atau pengambilan dari 
alam; dan 

c. keterangan kesehatan ikan dari pejabat yang berwenang. 

(3) Untuk surat izin perdagangan luar negeri, selain memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi 
dengan surat pengiriman dari dan ke luar negeri; 

Pasal 22 

(1) Persyaratan untuk impor jenis ikan dan genetik ikan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) yang termasuk dalam Appendiks I
dan Appendiks II CITES, selain memenuhi persyaratan izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib dilengkapi 
dengan surat izin ekspor atau surat izin re-ekspor CITES;

(2) Persyaratan untuk impor jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang termasuk dalam Appendiks 
III CITES, selain memenuhi persyaratan izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1) wajib dilengkapi dengan sertifikat asal-usul
CITES (CITES certificate of origin), yang diterbitkan oleh otoritas 
pengelola CITES negara pengekspor.  

(3) Persyaratan untuk impor jenis ikan dan genetik ikan yang termasuk 
dalam Appendiks CITES dari negara yang bukan merupakan asal-usul 
penyebaran jenis tersebut wajib dilengkapi dengan sertifikat re-
ekspor dari otoritas pengelola CITES negara bersangkutan. 

(4) Sertifikat re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
memuat nama negara asal (country of origin) dan referensi dokumen 
ekspor dari negara asal jenis tersebut.   
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Pasal 23 

(1) Surat izin aquaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
huruf d diberikan kepada: 

a. badan hukum Indonesia; 

b. lembaga penelitian; atau 

c. perguruan tinggi. 

(2) Surat izin aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
dengan persyaratan: 

a. memenuhi standar kualifikasi kegiatan aquaria; 

b. memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan aquaria; dan 

c. memperoleh rekomendasi dari kepala balai/loka sesuai dengan 
wilayah kerjanya. 

(3) Badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas 
kesehatan, keselamatan, dan keamanan ikan. 

(4) Surat izin aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan untuk kegiatan:  

a. koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat 
buatan; 

b. koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya; dan 

c. peragaan dalam bentuk atraksi ikan hidup. 

Pasal 24 

(1) Surat izin pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
huruf e diberikan kepada: 

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah; 

c. badan hukum Indonesia; atau 

d. perguruan tinggi; 

(2) Surat izin pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
diperuntukkan: 

a. kepentingan diplomasi; 

b. koleksi; dan/atau 

c. pengembangbiakan. 

(3) Pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas 
dasar kesetaraan.

(4) kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kesetaraan 
dalam nilai konservasi jenis ikan yang dipertukarkan. 
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Pasal 25 

(1) Surat izin pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f diberikan kepada orang 
perseorangan.

(2) Surat izin pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi 
dan jenis ikan yang tidak dilindungi. 

(3) Pemeliharaan untuk kesenangan yang dilakukan terhadap jenis ikan 
yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dilakukan dari hasil pengembangbiakan. 

(4) Pemegang surat izin pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib: 

a. menjaga kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan 
jenis ikan peliharaannya; dan 

b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar 
pemeliharaan jenis ikan dan genetik ikan. 

Pasal 26 

(1) Surat izin pengambilan ikan dan genetik ikan dari alam sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, diberikan dengan 
persyaratan:

a. dilakukan di luar zona inti kawasan konservasi perairan, kawasan 
suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan konservasi 
pesisir dan pulau-pulau kecil; 

b. dilakukan sesuai dengan kuota, lokasi dan jenis ikan; dan 

c. dilakukan dengan memperhatikan kelestarian, tidak 
mengganggu/merusak habitat dan populasi, serta kesejahteraan 
biota (animal  welfare).  

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak 
berlaku untuk tujuan penelitian dan pengembangan. 

(3) Pengambilan ikan dari alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terhadap setiap jenis ikan yang dilindungi untuk kegiatan 
pengembangbiakan dan aquaria dinyatakan sebagai ikan titipan 
negara.  

Bagian Keempat 

Kewajiban Pemegang Izin 

Pasal 27 

Pemegang surat izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan 
berkewajiban:
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a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin; 

b. mengajukan permohonan perubahan izin kepada pemberi izin dalam 
hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam izin; 

c. mengajukan permohonan penggantian izin dalam hal izin hilang atau 
rusak;

d. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Direktur 
Jenderal; dan 

e. mematuhi ketentuan konservasi sumber daya ikan. 

Bagian Kelima 
Masa Berlaku dan Perpanjangan Perizinan 

Pasal 28 

(1) Surat izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan 
dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 

(2) Surat izin pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (1) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 

(3) Surat izin perdagangan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 13 
ayat (1) huruf c berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 

(4) Surat izin aquaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf d berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 
jangka waktu yang sama. 

(5) Surat izin pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf e berlaku untuk sekali kegiatan dan tidak dapat diperpanjang. 

(6) Surat izin pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f berlaku selama 5 (lima) tahun dan 
dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 

(7) Surat izin pengambilan jenis ikan dari alam sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g berlaku  selama 1 (satu) tahun 
sesuai dengan kuota yang ditetapkan. 

Pasal 29 

(1) Perpanjangan perizinan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (6) yang habis masa berlakunya dilakukan dengan 
terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan izin. 

(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sebelum berakhirnya masa berlaku izin, dengan melampirkan: 
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a. laporan hasil sementara dan rencana kelanjutan penelitian dan 
pengembangan berikutnya, untuk izin penelitian dan 
pengembangan; 

b. laporan realisasi pengembangbiakan, jumlah dan kesehatan induk 
ikan, keadaan sarana peralatan dan metoda atau cara 
pengembangbiakan, dan rencana kerja berikutnya, untuk  izin 
pengembangbiakan; 

c. laporan realisasi pedagangan dan rencana kerja berikutnya, untuk 
izin perdagangan; 

d. laporan kegiatan aquaria dan rencana kerja berikutnya, untuk izin 
aquaria; dan 

e. laporan keadaan jumlah dan kesehatan jenis ikan, serta rencana 
pemeliharaan berikutnya, untuk izin pemeliharaan untuk 
kesenangan. 

(3) Atas dasar pengajuan permohonan perpanjangan izin  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengevaluasi dan 
memeriksa  dokumen dan fisik operasional kegiatan pemanfaatan 
jenis ikan dan genetik ikan. 

(4) Direktur Jenderal dapat menolak permohonan perpanjangan izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dokumen 
permohonan beserta lampirannya dan/atau fisik operasional 
kegiatan dianggap tidak sesuai dengan hasil evaluasi dan 
pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak 
menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus menerbitkan izin apabila permohonan izin 
disetujui atau menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kepada 
pemohon apabila permohonan izin ditolak. 

BAB V 

PEREDARAN JENIS IKAN DAN GENETIK IKAN 

Pasal 30 

(1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kegiatan 
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 
dilakukan melalui mekanisme tertib peredaran jenis ikan dan genetik 
ikan.

(2) Peredaran jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari:  

a. peredaran dalam negeri; dan 

b. peredaran luar negeri. 

(3) Peredaran jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat izin angkut ikan (SAI). 

(4) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sesuai jenis 
peredarannya, yang meliputi:  
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a. Surat izin angkut ikan untuk peredaran dalam negeri (SAI-DN). 

b. Surat Izin angkut ikan untuk peredaran luar negeri (SAI-LN). 

Pasal 31 

(1) SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dibuat 
berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) sediaan yang memuat 
jenis, jumlah, dokumen asal-usul, dan keterangan lain yang dianggap 
penting. 

(2) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Direktur 
Jenderal berdasarkan hasil pemeriksaan sediaan ikan untuk tujuan 
perdagangan.  

(3) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada 
pengumpul/pengedar: 

a. perorangan; dan/atau 

b. korporasi.

Pasal 32 

(1) Permohonan penerbitan SAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (4) diajukan kepada Direktur Jenderal. 

(2) Permohonan penerbitan SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan dengan melampirkan: 

a. surat izin perdagangan  

b. surat izin yang terkait dengan legalitas asal-usul jenis ikan dan 
genetik ikan; dan  

c. BAP sediaan jenis ikan dan genetik ikan. 

(3) Surat izin yang terkait dengan legalitas asal-usul jenis ikan dan 
genetik ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
berupa surat izin pengambilan jenis ikan dan genetik ikan dari alam, 
berita acara hasil pengembangbiakan dan/atau SAI-DN dari wilayah 
lain.

Pasal 33 

(1) SAI-DN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a 
sekurang-kurangnya memuat tentang:  

a. nama dan alamat lengkap pengirim dan penerima specimen jenis 
ikan yang akan diangkut;

b. nama jenis ikan dan genetik ikan yang akan diangkut dengan 
nama ilmiah dan nama lokal; 

c. bentuk specimen jenis ikan dan genetik ikan;  

d. jumlah (volume); 

e. tempat pemberangkatan dan tempat tujuan;  
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f. peruntukan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan;  

g. keterangan dokumen asal-usul jenis ikan dan genetik ikan; dan 

h. periode masa berlaku SAI-DN. 

(2) SAI-DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka 
waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) SAI-DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 
untuk 1 (satu) kali pengiriman dan tidak berlaku setelah pengiriman 
sampai tujuan. 

Pasal 34 

Dalam rangka pengangkutan jenis ikan hidup selain dilengkapi dengan 
SAI-DN harus memenuhi persyaratan: 

a. pengangkutan dilakukan   dengan   mengurangi   resiko kematian, 
luka, dan tertekan (stres); 

b. sarana angkut memperhatikan aspek kesejahteraan (animal welfare)
dan keamanan jenis ikan beserta lingkungannya. 

c. apabila melalui udara, penanganan pengangkutan mengikuti 
ketentuan IATA (International Air Transport Association) tentang 
transpor satwa hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

d. sertifikat dan/atau keterangan lain yang diatur oleh peraturan 
perundang-undangan dari instansi yang berwenang. 

Pasal 35 

(1) SAI-LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b 
merupakan keterangan tertulis untuk melengkapi dokumen 
perdagangan luar negeri jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi 
dan/atau tidak dilindungi yang berupa: 

a. SAI-LN ekspor (CITES export permit);

b. SAI-LN impor (CITES import permit); dan 

c. SAI-LN re-ekspor (CITES re-export permit).

(2) SAI-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka 
waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. 

Pasal 36 

SAI-LN ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a 
diberikan dengan persyaratan: 

a. harus memiliki SAI-DN; 

b. merupakan hasil  pengambilan jenis ikan dan genetik ikan dari alam 
yang masuk dalam daftar kuota; 

18

=  18  =



345

c. merupakan hasil pengembangbiakan; dan/atau 

d. spesimen, bagian tubuh dan/atau produk turunannya (derivatif) yang 
dilengkapi dengan dokumen asal-usul yang sah.

Pasal 37 

(1) SAI-LN impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf 
b diterbitkan untuk jenis ikan yang termasuk dalam daftar Appendiks
CITES setelah mendapat rekomendasi dari otoritas keilmuan. 

(2) SAI-LN impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
diterbitkan bagi: 

a. jenis ikan dan genetik ikan yang termasuk dalam daftar 
Appendiks I hasil pengambilan jenis ikan dan genetik ikan dari 
alam dan/atau jenis ikan dan genetik ikan hasil 
pengembangbiakan yang tidak memiliki izin dari otoritas 
pengelola; 

b. Jenis ikan dan genetik ikan yang bersifat invasif dan/atau buas, 
sehingga dapat merusak/mengganggu habitat di alam; dan/atau 

c. Jenis ikan dan genetik ikan yang dapat menyebarkan penyakit 
berbahaya bagi kehidupan manusia dan/atau kehidupan biota 
lainnya.

Pasal 38 

SAI-LN re-ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c 
untuk jenis ikan dan genetik ikan yang termasuk dalam daftar Appendiks
CITES, diterbitkan setelah memenuhi ketentuan impor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37. 

BAB VI 

PUNGUTAN PERIKANAN 

Pasal 39 

(1) Kegiatan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilakukan 
dari pengambilan ikan dari alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 dan Pasal 5 ayat (2) dikenakan pungutan perikanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.   

(2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan biaya konservasi yang dipergunakan untuk  kegiatan 
kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. 

(3) Ketentuan mengenai pungutan perikanan pada kegiatan 
pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VII 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 40 

(1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan jenis ikan dan 
genetik ikan dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya ikan dan 
pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan serta ketentuan lainnya 
yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan jenis ikan dan genetik 
ikan.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui pengaturan perizinan, monitoring dan evaluasi 
dan/atau pemeriksaan lapangan. 

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan dapat mengikutsertakan 
masyarakat dalam pelaksanaannya.

BAB VIII 

SANKSI

Pasal 41 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat 
dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembekuan izin; 

c. pencabutan izin; dan/atau 

d. denda. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan 
oleh pemberi izin pemanfaatan sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke kas 
negara. 

Pasal 42 

(1) Sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a diberikan kepada 
pemegang izin yang tidak memenuhi kewajibannya, paling banyak 3 
(tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu paling lama 14 
(empat belas) hari kalender untuk setiap kali peringatan. 
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(2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dikenakan kepada setiap pemegang 
izin yang sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan 
tertulis ketiga tidak melaksanakan kewajibannya dan dikenakan 
untuk selama 6 (enam) bulan sejak sanksi dijatuhkan. 

(3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu 
pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, 
pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya. 

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 ayat (2) huruf d paling sedikit 10 (sepuluh) kali dan paling 
banyak 15 (lima belas) kali dari pungutan perikanan yang menjadi 
kewajibannya.

(5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 43 

Berdasarkan Peraturan Menteri ini Direktur Jenderal ditetapkan sebagai 
pelaksana otoritas pengelola (management authority) konservasi sumber 
daya ikan termasuk pelaksanaan CITES.

Pasal 44 

(1) Tata cara penerbitan dan perpanjangan izin oleh Kepala Balai/Loka 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku mutatis
mutandis ketentuan tata cara penerbitan dan perpanjangan izin yang 
diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 sampai dengan Pasal 28. 

(2) Penerbitan dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) oleh Kepala Balai/Loka wajib memperhatikan kuota yang telah 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 45 

(1) Direktur Jenderal dapat membentuk gugus tugas yang terdiri dari 
unsur balai/loka, pelaksana pengawasan dan pengendalian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan 
instansi/lembaga terkait lainnya.  

(2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk 
melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti proses hukum terhadap 
kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.  
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Pasal 46 

(1) Kepala Balai/Loka yang lingkup wilayah tugasnya meliputi pelabuhan-
pelabuhan ekspor-impor, dalam melaksanakan tugasnya wajib 
berkoordinasi dengan petugas bea dan cukai dan petugas karantina 
ikan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepala balai/loka dapat mengembangkan sistem kerja sama formal 
dalam bentuk kesepakatan bersama (Memorandum of 
Understanding).

Pasal 47 

Bentuk dan format perizinan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48 

Perizinan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang telah diterbitkan 
sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku 
sampai dengan habis masa berlakunya. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 08 Februari 2010 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
 REPUBLIK INDONESIA, 
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Ttd.

             FADEL MUHAMMAD 
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     PERATURAN 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER.30/MEN/2010 

TENTANG 

RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI 
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 17 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi 
Sumber Daya Ikan, perlu mengatur rencana pengelolaan dan 
zonasi kawasan konservasi perairan; 

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang 
Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi 
Perairan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 

5. Peraturan ... 
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  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 
2010; 

  8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara; 

  9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara; 

  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan 
Departemen Kelautan dan Perikanan;  

   
MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN 
KONSERVASI PERAIRAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola 
dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan 
lingkungannya secara berkelanjutan. 

2. Ekosistem... 
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2. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang  
merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam 
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas sumber daya ikan. 

3. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik 
pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-
batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta 
proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan Ekosistem. 

4. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan adalah dokumen kerja yang 
dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan 
kawasan konservasi perairan.  

5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 

8. Satuan Unit Organisasi Pengelola adalah unit pelaksana teknis pusat, unit 
pelaksana teknis daerah, atau bagian unit dari satuan organisasi yang 
menangani bidang perikanan. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. Rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan; 

b. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; dan 

c. Tata cara penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. 
 
 

BAB III 
RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 3 

(1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan rencana 
pengelolaan kawasan konservasi perairan. 

(2) Setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memuat zonasi kawasan konservasi perairan. 

(3)  Rencana ... 
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(3) Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan disusun oleh satuan unit 
organisasi pengelola. 

Pasal 4 

Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) terdiri atas: 

a. rencana jangka panjang; 

b. rencana jangka menengah; dan 

c. rencana kerja tahunan. 

Bagian Kedua 
Rencana Jangka Panjang 

Pasal 5 

(1) Rencana jangka panjang pengelolaan kawasan konservasi perairan berlaku 
selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau 
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. 

(2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi: 

a. visi dan misi; 

b. tujuan dan sasaran pengelolaan; dan 

c. strategi pengelolaan.  

Pasal 6 

Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi: 

a. penguatan kelembagaan; 

b. penguatan pengelolaan sumber daya kawasan; dan/atau 

c. penguatan sosial, ekonomi, dan budaya. 

 
Bagian Ketiga 

Rencana Jangka Menengah 

Pasal 7 

(1) Rencana jangka menengah pengelolaan kawasan konservasi perairan berlaku 
selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran 
pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan. 

(2) Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan 
kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui 
program antara lain: 

a. peningkatan sumber daya manusia;  

b. penatakelolaan kelembagaan; 

c.  peningkatan ... 
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c. peningkatan kapasitas infrastruktur; 

d. penyusunan peraturan pengelolaan kawasan;  

e. pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat;  

f. pengembangan kemitraan; 

g. pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan;  

h. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan; dan/atau  

i. monitoring dan evaluasi. 

(3) Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan pengelolaan 
sumber daya kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan 
melalui program antara lain: 

a. perlindungan habitat dan populasi ikan; 

b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan; 

c. penelitian dan pengembangan; 

d. pemanfaatan sumber daya ikan; 

e. pariwisata alam dan jasa lingkungan; 

f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau 

g. monitoring dan evaluasi. 

(4) Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan sosial, 
ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan 
melalui program antara lain: 

a. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;  

b. pemberdayaan masyarakat; 

c. pelestarian adat dan budaya; dan/atau 

d. monitoring dan evaluasi. 

Bagian Keempat 
Rencana Kerja Tahunan 

Pasal 8 

(1) Rencana kerja tahunan pengelolaan kawasan konservasi perairan disusun 
berdasarkan rencana jangka menengah dalam bentuk rencana kegiatan dan 
anggaran yang disusun satu tahun sekali. 

(2) Rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, penanggung jawab, waktu 
pelaksanaan, alokasi anggaran dan sumber pendanaan. 

(3) Rencana kerja tahunan ditetapkan oleh Kepala Satuan Unit Organisasi 
Pengelola. 

 

BAB IV ... 
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BAB IV 
ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN 

 
Bagian Kesatu 

Penataan  
 

Pasal 9 

(1) Zonasi dalam kawasan konservasi perairan terdiri dari: 

a. Zona Inti; 

b. Zona Perikanan Berkelanjutan; 

c. Zona Pemanfaatan; dan/atau 

d. Zona Lainnya.  

(2) Zona kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan penataan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi 
sumber daya, daya dukung, dan proses-proses ekologis. 

(3) Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dimiliki setiap 
kawasan konservasi perairan dengan luasan paling sedikit 2% (dua persen) dari 
luas kawasan. 

(4) Setiap kawasan konservasi perairan dapat memiliki satu atau lebih zona sesuai 
dengan luasan karakter fisik, bio-ekologis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. 

 
Bagian Kedua 
Kriteria Zonasi 

 
Pasal 10 

Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan 
kriteria: 

a. merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;  

b. merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, 
langka dan/atau kharismatik; 

c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;  

d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu 
yang masih asli; 

e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum 
diganggu manusia; 

f. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis 
ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin 
berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan 

g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi Kawasan Konservasi 
Perairan. 

 

Pasal 11 ... 
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Pasal 11 

Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b 
ditetapkan dengan kriteria: 

a. memiliki nilai konservasi, tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya 
ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah 
lingkungan; 

b. mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai 
pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan; 

c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;  

d. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk mendukung kegiatan 
multifungsi dengan tidak merusak ekosistem aslinya; 

e. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan budidaya ramah 
lingkungan, perikanan tangkap berkelanjutan, dan kegiatan sosial ekonomi dan 
budaya masyarakat; dan 

f. mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan biota perairan bernilai 
ekonomi. 

 
Pasal 12 

Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditetapkan 
dengan kriteria: 

a. mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem 
perairan yang indah dan unik; 

b. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya 
tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi; 

c. mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung 
kepentingan konservasi; dan 

d. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan 
pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya. 

 
Pasal 13 

(1) Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan 
zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, dan Zona Pemanfaatan 
yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu. 

(2) Zona tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain 
zona perlindungan dan zona rehabilitasi.    

 
 
 
 
 
 
 

Bagian ... 
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Bagian Ketiga 
Peruntukan dan Kegiatan Pokok Zonasi 

 
Pasal 14 

Zona Inti dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan bagi:   

a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;  
b. penelitian; dan  
c. pendidikan.  

 

Pasal 15 

Kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan di Zona Inti sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi: 

a. perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu 
jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya; 

b. penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 
keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; dan/atau 

c. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem. 

 

Pasal 16 

Kegiatan penelitian di Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b 
diperuntukkan bagi:  

a.  penelitian dasar menggunakan metode observasi untuk pengumpulan data 
dasar; 

b.  penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi 
biologi dan ekologi; dan/atau 

c. pengembangan untuk tujuan rehabilitasi. 

 
Pasal 17 

Kegiatan pendidikan di Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c 
diperuntukkan bagi kegiatan tanpa melakukan pengambilan material langsung dari 
alam. 
 

Pasal 18 

Zona Perikanan Berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan 
bagi: 

a. perlindungan habitat dan populasi ikan; 

b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; 

c. budidaya ramah lingkungan; 

d. pariwisata dan rekreasi; 

e. penelitian ... 
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e. penelitian dan pengembangan; dan 

f. pendidikan. 

 
Pasal 19 

Kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan di Zona Perikanan Berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi: 

a. perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari 
suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya; 

b. pengamanan, pencegahan dan/atau pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat 
mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi 
kawasan; 

c. pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat 
menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; 

d. alur migrasi biota perairan; dan 

e. pemulihan. 

 

Pasal 20 

Kegiatan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan di Zona 
Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:  

a. alat penangkapan ikan yang sifatnya statis dan/atau pasif; dan 

b. cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau 
tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan. 

 
Pasal 21 

Kegiatan budidaya ramah lingkungan di Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi kegiatan budidaya yang mempertimbangkan:  

a. jenis ikan yang dibudidayakan;  

b. jenis pakan;  

c. teknologi;  

d. jumlah unit usaha budidaya; dan 

e. daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan. 

  
Pasal 22 

Kegiatan pariwisata dan rekreasi di Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi: 

a. pariwisata minat khusus; 

 

b. perahu ... 
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b. perahu pariwisata; 

c. pariwisata pancing; dan 

d. pembuatan foto, video, dan film. 
 
 

Pasal 23 

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Zona Perikanan Berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi: 

a. penelitian dasar untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi;  

b. penelitian terapan untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi; 
dan 

c. pengembangan untuk kepentingan konservasi. 

 
Pasal 24 

Kegiatan pendidikan di Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 huruf f merupakan pendidikan untuk memberikan wawasan dan motivasi 
yang meliputi aspek: 

a. biologi; 

b. ekologi; 

c. sosial ekonomi dan budaya; dan 

d. tata kelola dan pengelolaan. 
 

 
Pasal 25 

Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c 
diperuntukkan bagi: 

a. perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan; 

b. pariwisata dan rekreasi; 

c. penelitian dan pengembangan; dan 

d. pendidikan. 
 

Pasal 26 

Kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan di Zona Pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:  

a. perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari 
suatu jenis atau sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 

b. penjagaan dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan 
perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; 

c. pengelolaan ... 
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c. pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat 
menghasilkan keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitatnya; 

d. perlindungan alur migrasi biota perairan; dan 

e. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem. 
 

Pasal 27 

Kegiatan pariwisata dan rekreasi di Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 huruf b meliputi: 

a. berenang; 

b. menyelam; 

c. pariwisata tontonan; 

d. pariwisata minat khusus;  

e. perahu pariwisata; 

f. olahraga permukaan air; dan 

g. pembuatan foto, video dan film. 
 

Pasal 28 

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 huruf c meliputi: 

a. penelitian dasar untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi; 

b. penelitian terapan untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi; dan 

c. pengembangan untuk kepentingan konservasi. 
 

Pasal 29 

Kegiatan pendidikan di Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
huruf d meliputi: 

a. pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati; 

b. perlindungan sumber daya masyarakat lokal; 

c. pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; 

d. pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; 

e. promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; dan 

f. promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan kawasan konservasi 
perairan. 

 

 
 
 
 

BAB V ... 
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BAB V 
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI 

 

Pasal 30 

Tahapan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan jangka 
panjang dan jangka menengah serta zonasi kawasan konservasi perairan meliputi: 

a. pembentukan kelompok kerja; 

b. pengumpulan data dan informasi; 

c. analisis; 

d. penataan zonasi kawasan konservasi perairan; 

e. penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah; 

f. konsultasi publik pertama; 

g. perumusan zonasi dan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan; 

h. konsultasi publik kedua; dan 

i. perumusan dokumen final. 

 

Pasal 31 

(1) Dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan jangka panjang dan 
menengah dan zonasi, kepala satuan unit organisasi membentuk kelompok kerja 
yang keanggotaannya terdiri dari: 

a. kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola sebagai penanggung jawab; 

b. unit kerja dan instansi terkait; 

c. lembaga perguruan tinggi;  

d. lembaga swadaya masyarakat;  

e. kelompok masyarakat dan masyarakat adat; dan/atau 

f. dunia usaha.  

(2) Guna kelancaran penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi 
perairan jangka panjang dan jangka menengah, serta zonasi, kelompok kerja 
dapat dibantu oleh tenaga ahli. 

(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kerja yang meliputi jenis dan tahapan kegiatan, metode 
pengumpulan data dan analisis, tata waktu pelaksanaan, dan perencanaan 
anggaran; 

b. mengumpulkan data dan informasi meliputi: 

1) data fisik, meliputi iklim, keadaan pantai dan perairan, oseanografi, dan 
potensi lainnya;  

2) data ... 
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2) data bio-ekologis, meliputi tipe dan lokasi habitat yang bernilai tinggi dan 
karakteristiknya seperti keberagaman jenis, ukuran, tingkat kealamiahan, 
keunikan dan keterwakilan serta ketergantungan biota terhadap 
Kawasan Konservasi Perairan;  

3) data sosial dan budaya, meliputi tipe, lokasi dan jumlah masyarakat 
pengguna, tingkat kemandirian masyarakat pengguna, dampak terhadap 
biota dan habitat, kegiatan lain yang merusak habitat dan sumber daya 
ikan, keberadaan dan potensi ancaman dari aktivitas di luar kawasan 
dan di sekitar kawasan antar zona dalam kawasan, kearifan lokal serta 
adat istiadat; dan 

4) data ekonomi, meliputi mata pencaharian masyarakat, nilai penting 
perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, dan kemudahan mencapai 
kawasan. 

(4) Data dan informasi yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b dilakukan analisis. 

(5) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai 
penataan zonasi kawasan konservasi perairan dan penyusunan rencana 
pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah 
kawasan konservasi perairan.  

(6) penataan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui: 

a. perumusan rancangan zonasi yang dituangkan dalam peta dengan skala 
minimal 1 : 50.000 (satu dibanding lima puluh ribu);  

b. uraian potensi masing-masing zona; 

c. penetapan peruntukan masing-masing zona; 

d. penetapan batas koordinat geografis zona; dan  

e. perumusan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-
masing zona. 

(7) Penataan zonasi dan penyusunan rencana jangka panjang dan rencana jangka 
menengah dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, tanggapan, 
atau saran/tanggapan guna menghasilkan rumusan zonasi dan rencana jangka 
panjang dan rencana jangka menengah.  

(8) rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah 
apabila diperlukan dapat dilakukan konsultasi publik kembali untuk menghasilkan 
dokumen yang memuat zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan 
rencana pengelolaan jangka menengah. 

(9) Dokumen zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana 
pengelolaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sekurang-
kurangnya memuat:  

a. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup 
penyusunan rencana pengelolaan; 

b. Data potensi ekologis, ekonomi dan sosial budaya kawasan serta 
permasalahan pengelolan; 

      c. Penataan ... 
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c. Penataan Zonasi 

d. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan 

e. Strategi pengelolaan kawasan konservasi; dan  

f. Program pengelolaan kawasan konservasi perairan  

(10) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) oleh Ketua Kelompok Kerja 
disampaikan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola.  

(11) Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola menyampaikan dokumen final kepada 
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk dinilai dan 
disahkan. 

 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 32 

Dalam hal keterbatasan atau ketersediaan peta dasar dan luas zonasi tertentu dari 
Kawasan Konservasi Perairan, skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (6) huruf a dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan tetap memenuhi 
kaidah-kaidah pemetaan. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 33 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Desember 2010 
 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 ttd.  
 
FADEL MUHAMMAD 
 

 

Lembar Pengesahan 
JABATAN PARAF 

Kabag PT  
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KEPUTUSAN 
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR KEP.59/MEN/2011 

TENTANG 

PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS 
JENIS IKAN TERUBUK (TENUALOSA MACRURA) 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang  :  a. bahwa untuk menjaga dan menjamin keberadaan dan 

ketersediaan jenis Ikan Terubuk (Tenualosa macrura) di 
wilayah perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan 
Meranti, dan Kabupaten Siak, perlu dilakukan perlindungan 
terhadap jenis Ikan Terubuk (Tenualosa macrura); 

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan tentang Penetepan Status 
Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (Tenualosa 
macrura); 

 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia ... 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status 
Perlindungan Jenis Ikan; 

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis kan 
dan Genetik Ikan; 

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; 

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen 
Kelautan dan Perikanan; 

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Biologi – Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Pelaksana Harian 
Otoritas Keilmuan di Indonesia Nomor: 4752/IPH.1/KS.02/VIII/2011, 
tanggal 1 Agustus 2011, perihal Rekomendasi Perlindungan 
Terbatas untuk Ikan Terubuk (Tenualosa macrura); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG 
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS JENIS IKAN 
TERUBUK (TENUALOSA MACRURA). 

KESATU : Menetapkan jenis Ikan Terubuk (Tenualosa macrura) di wilayah 
perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan 
Kabupaten Siak sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan deskripsi 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

KEDUA : Perlindungan jenis Ikan Terubuk (Tenualosa macrura) sebagaimana 
dimaksud diktum KESATU dengan status perlindungan terbatas, 
untuk periode waktu dan lokasi penangkapan tertentu. 

KETIGA : Perlindungan terbatas untuk periode waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud diktum KEDUA yaitu:   

a. larangan penangkapan jenis Ikan Terubuk (Tenualosa macrura) 
saat pemijahan pada bulan terang di bulan Agustus sampai 
dengan bulan November setiap tanggal 13, 14, 15, dan 16 
kalender Hijriyah; dan 

b. larangan ... 
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b. larangan penangkapan jenis Ikan Terubuk (Tenualosa macrura) 
saat pemijahan pada bulan gelap di bulan Agustus sampai 
dengan bulan November setiap tanggal 28, 29, 30, dan 1 
kalender Hijriyah. 

KEEMPAT : Perlindungan terbatas untuk lokasi penangkapan tertentu 
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu sepanjang jalur ruaya 
pemijahan di perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan 
Meranti, dan Kabupaten Siak dengan peta dan titik koordinat 
kawasan perlindungan terbatas jenis Ikan Terubuk sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

KELIMA :  Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan  di Jakarta 
pada tanggal 12 Oktober 2011 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 
 

FADEL MUHAMMAD 
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   Lampiran I : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia 

 Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penetapan 
Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk 
(Tenualosa macrura). 

 
 

DESKRIPSI JENIS IKAN TERUBUK  
 

A. Klasifikasi: 
 

Kelas   : Actinopterygii 

Ordo  : Clupeiformes 

Famili  : Clupeidae 

Genus  : Tenualosa 

Nama Ilmiah  : Tenualosa macrura (Bleeker, 1852) 

Nama Lokal  :  Ikan Terubuk atau Pias 

 
 

B. Gambar: 
 
Tenualosa macrura (Bleeker, 1852) 

 

 
 
 

 
 
 
C. Ciri Umum: 

 
1. Tubuh umumnya memanjang ramping (streamline), perut dengan 28 - 33 sisik. 
2. Memiliki tapis insang (gill rakers). 
3. Terdapat takik median (median notch) pada rahang atas. 
4. Terdapat bercak hitam pada belakang penutup insang. 
5. Panjang maksimum 60 cm TL, dengan berat badan ditemukan mencapai 780 gr. 
6. Tubuh berwarna keperakan. 
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D. Habitat Penyebaran di Indonesia: 
  

Habitat penyebaran berada di daerah estuaria pada perairan Kabupaten Bengkalis, 
Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau. 

 
 

 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

                             
FADEL MUHAMMAD 

 
 
 

 
  
 
 

D. Habitat Penyebaran di Indonesia: 
  
Habitat penyebaran berada di daerah estuaria pada perairan Kabupaten Bengkalis, 
Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau. 

 
 

 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

                             
FADEL MUHAMMAD 
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b. Titik Koordinat 

 
No   BT   LU    

 
No   BT   LU    

 
No   BT   LU  

1 101.91425 1.53689   26 102.20526 1.27875   51 102.16041 1.19600 

2 101.93127 1.55069   27 102.22020 1.24979   52 102.16470 1.21516 

3 101.94983 1.56547   28 102.20290 1.23656   53 102.16410 1.22863 

4 101.97252 1.58370   29 102.18698 1.22486   54 102.15881 1.24803 

5 101.99692 1.60298   30 102.17697 1.23087   55 102.15124 1.26861 

6 102.00891 1.58046   31 102.17223 1.22105   56 102.15093 1.29300 

7 102.01685 1.55400   32 102.17209 1.21011   57 102.15488 1.32033 

8 102.03184 1.53196   33 102.16558 1.19688   58 102.15793 1.34678 

9 102.05300 1.51080   34 102.17075 1.18589   59 102.15846 1.36266 

10 102.07464 1.49035   35 102.16909 1.17677   60 102.14716 1.37989 

11 102.09973 1.47376   36 102.15970 1.16867   61 102.12328 1.38999 

12 102.12707 1.45524   37 102.15753 1.16047   62 102.11617 1.39087 

13 102.15793 1.44466   38 102.16077 1.15386   63 102.09533 1.40057 

14 102.19497 1.43673   39 102.16582 1.14865   64 102.07264 1.41416 

15 102.22407 1.43320   40 102.16804 1.14028   65 102.05036 1.42879 

16 102.25040 1.43479   41 102.16391 1.13113   66 102.03033 1.44476 

17 102.25259 1.41397   42 102.15529 1.12665   67 102.00538 1.45877 

18 102.23112 1.41204   43 102.15171 1.13134   68 101.98980 1.47686 

19 102.21437 1.41468   44 102.15452 1.13689   69 101.96394 1.49633 

20 102.20908 1.40498   45 102.15476 1.14398   70 101.94278 1.51256 

21 102.21701 1.38735   46 102.15441 1.15456   71 101.92938 1.52497 

22 102.22671 1.37059   47 102.15083 1.16063         

23 102.22788 1.34767   48 102.15124 1.16824      

24 102.22612 1.32698   49 102.15610 1.17531      

25 102.21618 1.30570   50 102.16553 1.18049      


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
     ttd.   

                             
FADEL MUHAMMAD 
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NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT 
DAN PESISIR
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PERATURANDAERAH KABUPATEN SELAYAR 
NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PCNGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAN PESISIR DALAM 
WILAYAH KABUPATEN SELAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa Selayar scbagai kabupaten kepuauan dimana 
lautnya sangat luas dengan kekayaan sumber daya 
alam lautnya merupakan asset kekayaan daerah yang 
memegang peranan besar mendukung pembangunan 
Kabupaten Selayar; 

  b. bahwa asset kekayaan laut yang besar dengan 
pemanfaatan yang tidak terkendali akan berdampak 
rusaknya sumber daya alam laut dan Pesisir serta 
ekosistemnya yang dapat mengakibatkan kerugian 
terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat 
Kabupaten Selayar, maka dipandang perlu dibuat 
peraturan perundang-undangan daerah yang 
mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 
alam laut  dan Pesisir serta ekosistemnya;

  c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, 
maka dipandang perlu dibuat perundang-undangan 
daerah yang mengatur tentang pengelolaan sumber 
daya alam laut dalam wilayah Kabupaten Selayar yang 
dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1822);
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  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Momor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

  3.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5419);

  4.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3685);

  5.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

  6.    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3258);

  7.    Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Pidana  (Lembaran Negara Talnm 1999 Nomor 70);

  8.    Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan 
dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

  9.  Peraturan Daerah Kabupalen Selayar Nomor 01 
Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonomi.

  

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH 
KABUPATEN SELAYAR

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAN 
PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SELAYAR.

BAB  I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Selayar.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Selayar yang terdiri 

dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai 
Badan Eksekutif Daerah.

c.   Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Selayar.
d. Sumber Daya Alam adalah sumber daya alam yang berada dalam laut dan 

pesisir Kabupalen Selayar.
e. Ekosistcm adalah sualu kesatuan di laut dan pesisir dari semua organisme 

dan berfungsi bersama-sama di laut dan pesisir yang berinteraksi yang 
memungkinkan terjadinya aliran energi dan membentuk struktur biotik 
yang jelas dan siklus materi diantara  komposisi biotik (hidup) dan abiotik 
(tak hidup) 

f. Terumbu Karang adalah masyarakat organisme yang hidup di dasar laut 
dan tersusun oleh karang yang membentuk bangunan atau kerangka 
karang termasuk binatang karang dan tumbuhan karang yang hidup serta 
mereka menyatu pada bangunan karang atau kerangka karang.

g. Ekosistem terumbu karang adalah suatu tatanan lingkungan terumbu karang 
atau kompleks komunitas terumbu karang dengan semua species habitat 
dan sumber daya alam lainnya yang saling terkait dan merupakan bagian 
lingkungan hidup, saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, 
stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup terumbu karang.

h. Pengrusakan sumbei daya alam laut dan pesisir adalah tindakan yang 
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung fisik sumber daya 
alam, laut dan pesisir, mengakibatkan lingkungan sumber daya alam laut 
dari pesisir tidak berfungsi lagi membangun ekosistem sumber daya alam 
laut dan pesisir. 

i. Perlindungan sumber daya alam laut dan pesisir adalah upaya terpadu 
mencegah terjadinya pengrusakau/pencemaran serta pemulihan kembali 
akibat pengrusakan/ pencemaran sumber daya alam laut dan pesisir.

j.  Konservasi sumber daya alam laut dan pesisir adalah pengelolaan sumber 
daya alam laut dan pesisir yang pemanfaatannya dilakukan secara 
bijaksana untuk menjamin kesinambungan dengan tetap memelihara dan 
meningkalkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

k. Pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir adalah semua upaya yang 
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bertujuan agar sumber daya alam laut dan pesisir dapat dimanfaatkan 
secara optimal dan berlangsung secara terus menerus.

l. Lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir adalah lingkungan tempat 
hidup dan kehidupan sumber daya alam laut dan pesisir.

m. Kerusakan lingkungan sumber daya alam laut dan pesisir adalah suatu 
keadaan lingkungan sumber daya alam laut dan pesisii di suatu lokasi 
tertentu yang telah mengalami perubalian fisik, kimiawi, dan hayati 
mengakibatkan kurang atau tidak berfungsinya lagi sebagai tempat hidup, 
mencari makan, berkembang biak, atau berlindungnya sumber daya alam 
laut dan pesisir serta kurang atau tidak lagi dapat dinikmati sebagai 
keindahan alam akibat perbuatan manusia atau alam.

n. Pencemaran sumber daya alam laut dan pesisir adalah tercampurnya 
sumber daya alam laut dan pesisir dengan makhluk hidup, zat, energi dan 
/ atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya 
alam menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/
atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

o. Penamaran lingkungan sumber daya alain laut dan pesisir adalah masuknya 
atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan / atau komponen lain 
ke dalam lingkungau sumber daya alam laut dan pesisir sehingga kualitas 
lingkungan sumber daya ikan terumbu karang menjadi kurang atau tidak 
dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelokan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir diselenggarakan berdasarkan 
asas tanggung jawab, pelestarian dan asas manfaat secara serasi dan 
seimbang.

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir bertujuan mewujudkan 
kelestarian Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir dengan keseimbangan 
ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir adalah: 
a.  Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara Sumber 

Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya dengan manusia sebagai 
penikmat manfaat dari kelestarian Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir 
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serta ekosistemnya;
b.  Terjaminnya kepentingan generasi kini dan generasi masa depan; 
c. Terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta 

ekosistemnya; 
d.  Terhindarnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Sumber 

Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya akibat usaha dari dalam 
maupun dari luar;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak menikmati kelestarian lingkungnn Sumber Daya Alam laut 
dan Pesisir serta ekosistemnya.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau Badan Hukum dalam daerah berkewajiban memelihara, 
mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran sumber daya alam 
laut dan pesisir serta ekosistemnya.

Pasal 7

(1)   Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya 
berperan serta dalam pengelolaan pelestarian sumber daya alam Laut 
dan pesisir serta ekosistemnya.

(2)  Peran serta sebagaimana ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan cara: 
a. Menumbuhkan kemandirian, keberdayaan masyarakat; 
b. Menumbuhkan kemampuan dan kepeloporan; 
c.  Menumbuh kembangkan ketanggapan masyarakat dilakukan 

pengawasan sosial; 
d.  Menyampaikan saran pendapat; 
e.  Menyampaikan informasi dan laporan;

BAB IV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAN PESISIR

Pasal 8

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir diarahkan kepada tercapainya 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 
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dengan tetap memperlakukan kelestarian Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir.

Pasal 9

Untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diselenggarakan 
secara terpadu oleh Pemerintah Daerah. 

BABV
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAN PESISIR

Pasal 10

(1)  Setiap kegiatan dan / atau usaha pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut 
dan Pesisir harus menndapat izin Bupati.

(2)  Usaha Kecil yang sifat usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari tidak wajlb memiliki izin.

(3)  Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang meakukan kegiatan pemanfaatan 
surnber daya alam laut dan pesisir wajib menjaga dan melindungi lingkungan 
sumber daya alam laut dan pesisir dari pengrusakan dan pencemaran.

Pasal 12

(1) Setiap usaha untuk pemanfaatan Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir 
dikenakan pungutan. 

(2)  Usaha Kecil yang sifat usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari tidak dikenakan pungutan.

(3) Ketentuan pungutan sebagaimana ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
LARANGAN-LAKANGAN

Pasal 13

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan sumbernya 
alam laut dan pesisir serta ekosistemnya dilarang ;
- Membuang jangkar, menginjak dan/atau berjalan diatas terumbu karang.
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- Menggunakan bahan dan/atau alat ynug dapat membahayakan kelestarian 
sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya. 

- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan 
sumber daya ikan laut dan pesisir serta ekosistemnya.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 tidak dikenakan untuk kepentinan 
penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya dengan mendapat izin Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban terhadap penyelenggaraan pengelohan 
sumber daya alamlaut dan pesisir serta ekosistemnya.

Pasal 16

Bupati dapat menunjuk lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan 
pengelolaan, pembinaan dan pengatasan sumber daya alam laut dan pesisir.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan sistem informasi, 
menyelenggarakan pendidikan dan latihan, penyuluhan dan bimbingan serta 
mengembangkan pendidikan dari kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 18

Pemerintah Daerah mendorong, menggerakkan, membantu dan melindungi 
masyarakat kecil yang memanfaatkan sumber daya alam laut dan pesisir 
dengan tetap menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya alam laut dan 
pesisir.

BAB VIII
PENGADUAN DAN KEBERATAN

Pasal 19

(1) Setiap orang dan/atau masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada 
Bupati apabila melihat adanya pemanfaatan dan/atau pengelolaan yang 
telah merusak sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.
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(2) Apabila keberatan dimaksud ayat (1) bdum dirasakan puas, maka 
keberatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri selayar untuk mendapatkan 
penyelesaian dan dapat diteruskan ke tingkat lebih tinggi apabila belum 
merasa puas.

BAB  IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertalu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud daarn 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aura Pidana.

(2)  Wewenang  Penyidik  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpukan dan memilih keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak Pidana di Bidang Pengelolaan 
Sumber Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya agar 
keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b.  Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber 
daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.

c.  Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Pengelolaan Stunber 
Daya Alam Laut dan Pesisir serta ekosistemnya.

d.  Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya 
alam laut dan pesisir serta ekosisteimnya.

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bidiii 
pembukuan/ pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak Pidana di bidang pengeIolaan sumber daya alam 
laut dan pesisir serta ekosistemnya,

g.  Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
intensitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf c,

h.  Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir serta ekosistemnya.

l. Memanggil orang iinluk didengar keterangannya dun diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi,

j. Menglientikan penyidikan.
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k.  Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam laut dan 
pesisir serta ekosistemnya menurut Hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X 
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Setiap orang dan / atau badan hukum yang melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 
5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan 
menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perbuatan 
yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam laut dan pesisir serta 
ekosistemnya akibat terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat 
puk diancam pidana sesual pcraturan perudang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Bupati.

Pasal 23 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Selayar,
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Disahkan di Benteng
pada tanggal 3 Desember 2003

BUPATI SELAYAR

Cap/TTd 

H. M. AKIB PATTA

Diundangkan di Benteng 
pada tanggal 3 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

Drs. H.A. MAPPAMADENG DEWANG, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2003 NOMOR 23
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PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
NOMOR  10  TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAKHMATTUHAN YANG MAHAESA 

GUBERNURSULAWESITENGGARA

Menimbang  : a. bahwa wilayah pesisir dan laut Provinsi Sulawesi 
Tenggara mengandung sumber-sumber kekayaan 
alam yang beraneka ragam mempunyai arti strategis 
bagi percepatan pembangunan daerah di berbagai 
bidang ;

  b. bahwa dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan 
laut sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi, maka 
pemanfaatannya perlu dilakukan secara rasional dan 
terpadu disertai dengan upaya pelestarian fungsi-fungsi 
ekologis dan pencegahan penurunan kualitasnya;

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
pada huruf a dan b Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi 
Sulawesi Tenggara. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 
dan Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – 
Tenggara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1964 
Nomor 94, Tambahan Lembaran No. 2687); 

  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
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Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3257);

  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Pengesahan United Nations Convention On The Law Of 
The Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3319);

  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang   
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

  5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3427);

  6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3493);

  7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3501);

  8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Unit Nations Convention on Biological 
Diversity (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3556);

  9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3647);

  10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3699);

  11. Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
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Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4411);

  12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang   Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4310);

  13. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4433);

  14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437);

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 
Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3816);

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952);

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang 
Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan 
Lintas Damai Melaui Perairan Indonesia (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209);

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang 
Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing 
dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan 
Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210);

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang 
Daftar Koordinat Geografi Titik-titik Garis Pangkal 
Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4211);

  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah 
(PROPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-
2007 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);

  23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
4 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah 
(RENSTRADA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-
2007 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2003 Nomor 3 Seri E); 

  24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
3 Tahun ?(M tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Sulawesi Tengnam Tahun 2004-2019;

  25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam 
dan Lingkungan Berbasis Masyarakat; 

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DAN 
GUBERNURSULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN
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Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN 
LAUT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 
1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara; 
3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia; 
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupnton/Kota dalam 

lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Budidaya Laut adalah cara pemeliharaan hewan dan tumbuhan laut 

seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan dan 
berbagai jenis rumput laut, di suatu tempat dengan menggunakan metode 
tertentu;

7. Cagar Alam Laut adalah kawasan suaka alam laut yang karena keadaan 
alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, fauna dan ekosistemnya 
atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya 
berlangsung secara alami;

8. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi 
terumbu karang, hutan mangrove, lamun atau habitat lainnya di 
perairan pesisir dan laut secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 
dengan masyarakat yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan kelestarian 
lingkungan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan 
pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat; 

9. Degradasi adalah kerusakan atau penurunan kualitas dan daya dukung 
lingkungan akibat dari kegiatan manusia atau secara alamiah;

10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. 

11. Eksplorasi adalah upaya untuk mengetahui potensi sumberdaya alam; 
12. Eksploitasi adalah upaya pemanfaatan sumberdaya alam ;
13. Estuari adalah daerah yang agak tertutup tempat sungai berrnuara dan 

bercampurnya air tawar dan air asin;
14. Garis Pantai adalah garis pertemuan antara garis air rendah dengan 

daratan; 
15. Jasa Lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfataan 

dengan tidak mengekstraksi sumberdaya pesisir dan laut, tetapi 
memanfaatkan fungsinya untuk tempat rekreasi dan pariwisata sebagai 
media transportasi, sumber energi gelombang dan lain-Iain; 
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16. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya 
alam dan sumberdaya buatan;

17. Kawasan Pesisir adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan 
pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristikfisik, biologi, 
sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya;

18. Konservasi adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang 
pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keberlanjutan 
persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
keanekaragaman dan nilainya, serta merehabilitasi sumberdaya alam laut 
yang telah mengalami kerusakan;

19. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis 
beserta segenap unsur terkait dengannya yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek fungsional; 

20. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang 
mempunyai purhatian terhadap lingkungan pesisir dan laut ; 

21. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oloh 
beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang 
pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau berpasir;

22. Masyarakat Pesisir adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir 
dan matapencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya 
pesisir, terdiri dari masyarakat-masyarakat setempat, yang merupakan 
komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan bukan nelayan ;

23. Partisipasi Masyarakat adalah ketertibatan masyarakat dalam kegiatan 
pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut ;

24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemampuan masyarakat 
sehingga masyarakat mampu berperan dalam proses pembangunan.

25. Pengawasan adalah setiap upaya dan/atau tindakan yang bertujuan untuk 
menciptakan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

26. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan 
batas-batas bagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi 
yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun 
penumpang dan/atau bongkar muat barang, hewan yang dilengkapi 
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta 
berbagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi ;

27. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir 
dan laut yang mempunyai kepentingan langsung, seperti nelayan, 
pembudidaya ikan, penyelam, pengusaha perikanan dan masyarakat 
pesisir yang rentan;

28. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut adalah proses pengelolaan 
sumberdaya alam pesisir laut serta jasa lingkungan yang mengintegrasikan 
kegiatan para pemangku kepentingan, perencanaan horizontal dan 
vertikal, ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen sehingga 
pengelolaan sumberdaya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sekitarnya;
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29. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang berkompeten 
menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat;

30. Reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam 
rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut 
lingkungan dan sosial sngan cara pengurugan, pengeringan lahan dan 
drainase. 

31. Sempadan Pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang 
tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan/atau disesuaikan 
dengan topografi setempat;

32. Sumberdaya Pesisir adalah sumberdaya alam hayati dan non-hayati, 
sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam 
wilayah pesisir meliputi mangrove, irang, padang lamun, ikan, pasirdan 
lain-lain;

33. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik 
direncanakan maupun tidak ;

34. Taman Wisata Laut adalah kawasan pelestarian laut yang terutama 
dimanfaatkan untuk dan rekreasi alam ; 

35. Terumbu Karang adalah koloni hewan dan tumbuhan laut berukuran kecil 
yang disebut polip, hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau 
dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni yang menyekresikan 
Kalsium Karbonat (CaC03) rnenjadi terumbu;

36. Tokoh adat adalah orang yang dianggap mengetahui, menghayati serta 
mengamalkan adat masyarakat setempat ;

37. Tokoh agama adalah orang yang dianggap mengetahui, menghayati serta 
mengamalkan agama yang dianutnya;

38. Wilayah Laut Kewenangan Provinsi adalah 12 mil laut diukur dari garis 
pantai ke arah Iaut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk 
Provinsi dan sepertiga dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/
Kota; 

39. Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan, yang menghubungkan 
ekosistem darat dan laut, yang sangat rentan terhadap perubahan akibat 
aktivitas masnusia di darat dan di laut; 

40. Zona adalah bagian dari wilayah yang disepakati bersama antar berbagai 
pemangku kepentingan untuk penggunaan tertentu; 

41. Zonasi adalah satu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang, merupakan 
upaya penetapan batas-batas fungsional suatu peruntukan (pemanfaatan 
umum, konservasi, pemanfaatan khusus dan alur) sesuai dengan potensi 
sumberdaya, daya dukung dan proses-proses ekologis yang berlangsung 
sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir ; 

42. Zona Pemanfaatan Umum adalah wilayah dimana aktivitas yang dilakukan 
oleh manusia ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan 
dengan pemanfaatan potensi sumberdaya ;

43. Zona Konservasi adalah wilayah yang memiliki atribut ekologis yang 
khusus atau luar biasa, memiliki biodiversity yang tinggi, dan biasanya 
memiliki spesies-spesies endemik, langka dan punah ; 



396

=  8  =

44. Zona Pemanfaatan Khusus adalah wilayah yang diperuntukkan bagi 
tujuan-tujuan khusus seperti instalasi militer, pembangkit listrik dan 
pelabuhan; 

45. Zona Alur adalah koridor perairan yang merupakan jalur lalu lintas kapal 
atau jalur pipa laut dan kabel telekomunikasi atau jalur migrasi berbagai 
macam biota laut. 

BAB II 
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah : 
a. Ruang lingkup pemberlakuan, adalah seluruh wilayah pesisir dan laut 

kewenangan Provinsi;
 b. Ruang lingkup pengaturun, adalah pengelolaan wilayah pesisir dan laut 

kewenangan Provinsi yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan 
pengawasan.

BAB III 
ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut Provinsi berdasarkan asas-asas sebagai 
berikut: 
a. Asas Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi 

kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang;
b. Asas Keterpaduan yang meliputi : 

1). keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi;       
2). keterpaduan antara ekosistem terestrial dan ekosistem laut;
3). keterpaduan antara sains dan manajemen;
4). keterpaduan perencanaan secara lintas sektor;
5). keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

kserta keterpaduan ntar wilayah administrasi;
6). keterpaduan antar pemangku kepentingan; 
7). keterpaduan dalam Perencanaan Tata Ruang;

c. Asas Peranserta Masyarakat, adalah asas yang senantiasa melibatkan 
peranserta rakat untuk kepentingan masyarakat dalam pengelolaan 
sumberdaya pesisir dan laut ;

d. Asas Wilayah dan Ekosistem, adalah kebijakan pengaturan didasarkan 
pada wilayah kewenangan pemerintah dan/atau kesatuan ekosistem 
yang secara keruangan dapat lebih luas dari wilayah kewenangan 
pemerintahan;
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e. Asas Keseimbangan, adalah asas yang dalam setiap pemberian hak untuk 
memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut senantiasa disertai dengan 
kewajiban untuk memulihkan fungsi ekosistem agar dapat menjamin 
keberlanjutan pemanfaatannya; 

f. Asas Pemberdayaan Masyarakat adalah asas dimana masyarakat memiliki 
akses adil dan senantiasa dilandasi tujuan untuk mengembangkan 
kemampuan rakat dalam pelaksanaan dan pengawasan; 

g. Asas Akuntanbilitas dan Transparansi, adalah asas dimana mekanisme 
kegiatan dirumuskan secara transparan, demokratis, dapat 
dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, memenuhi 
kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah beserta masyarakat, sektor 
swasta dan berbagai pemangku kepentingan 

h. Asas Kearifan Tradisional, adalah asas yang mengakui kearifan ekologis 
masyarakat pesisir.

Pasal 4 

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut Provinsi bertujuan untuk mewujudkan 
sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara 
rasional dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, meningkatkan 
manfaat ekonomi sumberdaya pesisir dan laut, menjamin kelestarian fungsi-
fungsi alamiah serta terlindunginya wilayah pesisir dan laut dari dampak 
negatif dalam rangka terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran pengelolaan wilayah pesisir dan laut Provinsi adalah: 
a. terwujudnya rencana dan penetapan prioritas-prioritas pengelolaan 

dalam rangka pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara efektif 
dan efisien serta sesuai dengan daya dukungnya; 

b. terwujudnya koordinasi dan keterpaduan kebijakan antar sektor dan 
antar wilayah dalam sistem pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis 
masyarakat; 

c. tercapainya keserasian dan keseimbangan kemampuan sumberdaya 
pesisir dan laut sebagai basis pemanfaatan potensi ekonomi secara 
berkelanjutan; 

d. terlindunginya wilayah pesisir dan laut dari dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh berbagai kegiatan dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 6

Prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan laut Provinsi adalah : 
a. peningkatan koordinasi antar sektor dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut ;
b. percepatan proses perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut 

berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki ; 
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c. pelestarian potensi sumberdaya pesisir dan laut melalui pengendalian 
terhadap praktek - praktek pemanfaatan yang bersifat merusak ;

d. penegakan hukum yang berkeadilan melalui peran serta pemangku 
kepentingan dan pengakuan atas hak-hak adat masyarakat pesisir ; 

e. peningkatan kemampuan masyarakat pesisir ; 
f. perlindungan ekosistem pesisir dan laut melalui penetapan daerah-daerah 

perlindungan laut atau taman laut provinsi 

BAB IV
PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT DAN 

KEWENANGAN PROVINSi

Pasal 7

(1) Penentuan batas wilayah laut kewenangan Provinsi dilakukan berdasarkan 
hasil penelitian dan pengkajian oleh instansi dan unsur-unsur terkait 
dengan mengacu pada pedoman penetapan batas wilayah laut yang 
diterbitkan oleh pemerintah;

(2) Dalam hal penentuan batas wilayah laut dengan provinsi yang bertetangga 
ditetapkan bersama dengan Provinsi yang bersangkutan;

(3) Dalam hal wilayah laut provinsi berbatasan langsung dengan wilayah laut 
provinsi lain yang letaknya saling berhadapan dan lebar lautnya kurang 
dari 24 (dua puluh empat) mil, maka batas luar wilayah laut Provinsi 
ditetapkan melalui penarikan garis tengah;

(4) Batas wilayah laut kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
secara definitif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

(5) Penetapan batas wilayah laut kewenangan Provinsi sebagaimana 
dimaksud ayat (1), (2) dan (3) berupa peta wilayah laut yang berisi 
titik-titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan oleh garis lurus 
menunjukkan batas luar wilayah laut.

Pasal 8

(1)  Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi: 
a. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan laut 

kewenangan Provinsi; 
b. penetapan tata ruang wilayah pesisir dan laut Provinsi berdasarkan 

kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota;

c. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam 
pesisir dan laut;

d. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka 
perikanan; 

e. pengawasan pemanfaatan sumberdaya di wilayah laut kewenangan 
Provinsi;
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f. pengaturan administrasi dan penegakan hukum terhadap peraturan 
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh daerah dan atau yang 
dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah ;

g. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan 
Negara. 

(2) Pongelolaan wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) 
meliputi kegiatan-kegiatan ;
a. bidang kelautan dan perikanan;
b. bidang lingkungan hidup;
c. bidang pertanian dan peternakan;
d. bidang perkebunan;
e. bidang kehutanan;
f. bidang pariwisata;
g. bidang pertambangan dan energi;
h. bidang perhubungan;
i. bidang pendidikan;
j. bidang kesehatan;
k. bidang perindustrian dan perdagangan;
l. bidang pekerjaan umum;
m. bidang koperasi dan UKM;
n. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
o. bidang sosial; 

(3) Kegiatan pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan 
secar terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan rencana pengelolaan 
wilayah pesisir dan laut yang telah ditetapkan;

(4) Rencana sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi rencana strategis, 
rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi yang ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur.

BAB V 
PERENCANAAN

Bagian Pertama 
Umum

Pasal 9

(1) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dilakukan secara 
terpadu dan terkoordinasi atas prakarsa Pemerintah Provinsi, sektor 
swasta dan masyarakat pesisir ; 

(2) Pemerintah Provinsi menetapkan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan 
laut sesi kewenangannya;

(3) Rencana pengelolaan wilayah posisir dan laut terdiri atas : 
a. rencana strategis untuk masa 20 (dua puluh) taliun dan dapat ditinjau 
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kembali setiap lima tahun sesuai dengan kebutuhan;
b. rencana zonasi untuk masa 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau 

kembali setiap lima tahun sesuai dengan kebutuhan;
c. rencana pengelolaan untuk masa 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) 

tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun sesuai dengan 
kebutuhan; 

d. rencana aksi untuk masa 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
(4) Rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi 

adalah merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pengelolaan 
wilayah pesisir dan laut Provinsi  

Bagian Kedua 
Rencana Strategis

Pasal 10

(1) Rencanaan strategis merupakan dokumen perencanaan yang  memuat 
a. profil wilayah pesisir dan laut;
b. visi dan misi pembangunan wilayah pesisir dan laut;
c. tujuan dan sasaran pembangunan wilayah pesisir dan laut;
d. stratategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;
e. program dan proses implementasinya;
f. prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi serta informasi 

lanjutan.
(2) Rencana strategis mengidentifikasikan indikator kinerja sehingga dapat 

mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir;
(3) Rencana strategis disusun berdasarkan standar perencanaan yang 

konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali 
pembangunan di wilayah pesisir dan laut.

Bagian Ketiga 
Rencana Zonasi

Pasal 11

(1) Rencana zonasi disusun atas kerjasama pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/ kota berdasarkan data fisik, ekologi dan sosiai 
ekonomi, rencana strategis dan kebutuhan para pemangku kepentingan 
setelah dilaksanakan konsultasl publik;

(2) Rencana zonasi merupakan dokumon perencanaan yang mengindikasikan 
arahan kerangka kerja untuk pengelolaan, pengaturan berupa rambu-
rambu tentang kegiatan yang diperbolehkan, yang dilarang dan yang 
memerlukan izin sebelum dilaksanakan serta kebijakan penetapan 
lokasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut berdasarkan daya 
dukungnya; 

(3) Rencana zonasi memuat pembagian wilayah perencanaan ke dalam zona 
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konservasi, zona pemanfaatan umum, zona pemanfaatan khusus dan 
zona alur; 

(4) Rencana zonasi mengakomodasikan berbagai jenis keperluan 
pembangunan dan digunakan untuk memandu pengelolaan sumberdaya 
pesisir dan laut serta mencegah konflik pemanfaatannya;

(5) Rencana zonasi dapat diubah apabila terjadi perubahan: 
a. intensitas dan macam penggunaan sumberdaya;
b. perkembangan keilmuan mengenai penggunaan sumberdaya yang 

berkelanjutan; 
c. perubahan-perubahan teknologi, sosiai, budayadan atau lingkungan.

Bagian Keempat 
Rencana Pengelolaan

Pasal 12

(1) Rencana pengelolaan disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan dan 
orientasi dalam rencana strategis, rencana zonasi dan kebutuhan para 
pemangku kepentingan yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut; 

(2) Rencana pengelolaan memuat:
a. prosedur, tanggungjawab, koordinasi dalam pengambilan keputusan 

berbagai lembaga instansi pemerintah;
b. ketentuan mengenai organisasi pengelola yaitu meliputi:

1) hubungan Dewan Pengelola Pesisir dan Laut dengan instansi 
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem perencanaan 
wilayah pesisir dan laut ;

2) struktur, komposisi dan mekanisme pelaporan Dewan Pengelola 
Pesisir dan Laut;

3) jaminan tersedianya data dan informasi yang resmi dan dapat 
diakses oleh pemangku kepentingan;

4) pemantauan dan evaluasi serta mekanisme perizinan 
pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut;

5) penyelenggaraan pelatihan dengan dukungan instansi 
pemerintah;

(3)  Rencana pengelolaan harus mampu mendukung dan mengakomodasikan: 
a. Implementasi rencana zonasi pada masing-masing zona dan rencana 

aksi;
b. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen ;
c. Pengambilan keputusan secara kelembagaan ; 
d. Kegiatan-kegiatan yang diizinkan dan/atau yang dilarang beserta 

norma-norma pengaturannya ; 
e. Pengalokasian dan pengelolaan anggaran ; 
f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana 

zonasi dan rencana aksi. 
(4) Rencana pengelolaan ditujukan untuk : 

a. Membangun kerjasama kemitraan antara pemerintah, sekltor swasta 
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dan masyarakat ; 
b. Menyediakan criteria yang disepakati bersama untuk melakukan 

peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan ; 
c. Merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-

rencana kegiatan ; 
d. Mengkoordinasikan rencana-rencana selanjutnya 

Bagian Kelima
Rencana Aksi 

Pasal 13

(1) Rencana aksi disusun bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan melibatkan peranserta 
masyarakat dalam rangka melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan 
laut ; 

(2) Rencana aksi memuat tujuan, sasaran, strategi, kegiatan dan masala-
masalah yang harus ditanggulangi termasuk pendanaannya ; 

(3) Proses perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi memerlukan 
keterpaduan antara sector dan antar wilayah. 

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 14

(1) Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut dilaksanakan sesuai dengan rencana 
zonasi ; 

(2) Rencana zonasi terdiri dari zona pemanfaatan, zona konservasi, zona 
pemanfaatan khusus dan zona luar ;

(3) Penanggungjawab kegiatan pemanfaatan sumberdaya dan/atau kawasan 
pesisir dan laut wajib memperhatikan daya dukung, sifat dan karakteristik 
ekosistem wilayah pesisir dan laut ;

(4) Penanggungjawab kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut wajib 
memperhatikan akses kepentingan masyarakat, ruang, sempadan pantai 
dan muara. 

Pasal 15

(1) Kegiatan yang dapat dilakukan pada zona pemanfaatan meliputi : 
a. Kegiatan pariwisata 
b. Kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap
c. Kegiatan pertambangan 
d. Kegiatan industry dan perdagangan 
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e. Kegiatan pemukiman 
f. Kegiatan pertanian dan kehutanan 
g. Kegiatan infrastruktur  

(2) Setiap pengusahaan dan/atau kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya 
pesisir dan/atau kawasan pesisir dan laut pada zona pemanfaatan 
wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan/atau kawasan pesisir dan laut yang 
hasilnya untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum rumah tangga tidak 
diwajibkan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud ayat (2) ;

(4) Dalam rangka menjamin pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan 
laut secara berkelanjutan, maka setiap orang dan/atau korporasi baik 
secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk : 
a. Mengambil terumbu karang dan pasir laut ;
b. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain 

yang dapat merusak ekosistem pesisir dan laut ;   
c. Menggunakan peralatan, cara dan metode yang merusak ekosistem 

pesislr dan laut ;
d. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan 

lingkungan di wilayah perairan laut yang merugikan masyarakat;
(5) Reklamasi kawasan pesisir dilakukan di wilayah pesisir dalam rangka 

meningkatkan, memanfaatkan dan/atau nilai tambah wilayah pesisir 
dan sumberdaya pesisir dengan mempertimbangkan aspek lingkungan 
maupun sosial ekonomi.

(6) Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib :
a. menjaga kelestarian wilayah pesisir dan sumberdaya pesisir;
b. menjaga keberlanjutan hidup masyarakat sekitar;
c. menjaga keseimbangan kepentingan pemanfaatan dan perbaikan 

lingkungan pesisir.
(7)  Setiap kegiatan pengerukan material untuk reklamasi wajib:

a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan;
d. menjaga keberlanjutan hidup masyarakat sekitar;
e. menjaga keseimbangan kepentingan pemanfaatan dan perbaikan 

lingkungan pesisir.
(8)  Pelaksanaan kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi di wilayah pesisir 

wajib dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan teknis sesuai 
dengan peratuan yang berlaku.

Pasal 16

Zona konservasi hanya dapat digunakan untuk kegiatan: 
a. cagar alam laut; 
b. taman wisata laut; 
c. daerah perlindungan laut ;
d. kawasan lindung. 

Pasal 17
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Kegiatan yang dapat dilakukan pada zona pemanfaatan khusus meliputi : 
a. pembangunan fasilitas / instansi militer ;
b. pusat pembangkit listrik ;
c. pembangunan pelabuhan

Pasal 18 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada zona alur meliputi :
a. alur migrasi hewan dilindungi ;
b. alur pelayaran; 
c. pipa dan kabel dasar laut.

BAB VII 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Bagian Pertama 
Hak dan Kewajiban

Pasal 19 

(1) Masyarakat pesisir memiliki hak sebagai berikut:
a. hak untuk memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu 

atas sumberdaya pesisir dan laut; 
b. hak untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan sumberdaya 

pesisir dan laut ;
c. hak untuk memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan 

pelatihan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
d. hak untuk dilibatkan dan mengetanui atas setiap usaha atau kegiatan 

yang akan dilakukan oleh pihak lain di wilayah pesisir dan laut;
e. hak untuk mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak 

lingkungan pesisir dan laut.
(2) Prosedur dan tata cara memperoleh hak sebagaimana dimaksud ayat  

(1) akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur ; 

Pasal 20

Masyarakat pesisir berkewajiban :
a. menjaga dan mempertahankan obyek-obyek sumberdaya pesisir dan laut 

yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis;
b. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas 

sumberdaya pesisir dan laut;
 c. Memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan sumberdaya 

pesisir dan laut;
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d. Berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi 
fungsi-fungsi wilayah pesisir dan laut;

e. Berpartisipasi aktif dalam musyawarah masyarakat pesisir untuk 
menentukan arah dan angelolaan sumberdaya pesisir dan laut;

f. Mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir dan laut.

Bagian Kedua
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan 

Organisasi Non Pemerintah

Pasal 21

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi non Pemerintah lainnya 
dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi:
a. penyampaian pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka 

perumusan kebijakan wilayah pesisir dan laut ; 
b. meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab anggota masyarakat 

dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut ; 
c. menumbuhkembangkan peranserta anggota masyarakat dalam 

pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan 
sumberdaya pesisir dan laut ; 

d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir dan 
laut.

Bagian Kedua 
Peranserta Perguruan Tinggi

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, peranserta perguruan Tinggi dalam pengelolaan wilayah pesisir 
dan laut meliputi:
a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian 

dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun 
dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir  dan laut ;

b. membuat pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya 
pesisir dan laut ; 

c. membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dalam rangka 
pengembangan sumberdaya pesisir dan laut;

d. membantu mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah 
pesisir dan laut serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah 
diakses apabila diperlukan.
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BAB VIII 
DEWAN   PENGELOLA PESISIR DAN LAUT

Bagian Pertama 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

(1) Dewan Pengelola Pesisir dan Laut Provinsi berkedudukan sebagai lembaga 
ad-hoc yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

(2) Dewan Pengelola Pesisir dan Laut bertugas memadukan, 
merekomendasikan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengelolaan 
wilayah pesisir dan laut; 

(3) Dewan Pengelola Pesisir dan Laut Provinsi dtbentuk dengan Keputusan 
Gubernur.

Bagian Kedua 
Keanggotaan dan Susunan Organisasi

Pasal 24

(1)  Anggota Dewan Pengelola Pesisir dan Lautterdiri atas: 
a. Unsur Pemerintah;
b. Perguruan Tinggi;
c. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat;
d. Organisasi non Pemerintah;
e. Himpunan Nelayan dan pemangku kepentingan lainnya;

(2) Susunan oraganisasi Dewan Pengelola Pesisir dan Laut Provinsi terdiri 
dari: 
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Anggota-anggota.

(3)  Untuk kelancaran tugas-tugas Dewan Pengelola Pesisir dan Laut Provinsi 
dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengelola. 

BAB IX 
PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah meliputi 
pemantauan, matan lapangan, pemeriksaan dan evaluasi;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan 
Peraturan nur.



407

=  19  =

BAB X 
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan bagi pelaksanaan program pengelolaan wilayah pesisir dan laut 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 
dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta sumber pembiayaan 
lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

BAB XI 
JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 27

(1) Setiap orang dan/atau korporasi yang hendak melakukan usaha di wilayah 
pesisir dan laut diwajibkan untuk:
a. membuat kajian lingkungan;
b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup;
c. membuat rencana pelibatan dan upaya pemberdayaan masyarakat 

pesisir;
(2) Pemerintah Provinsi memberikan hak pengusahaan di wilayah pesisir dan 

laut setelah dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3) Dalam hal kegiatan pengusahaan wilayah pesisir dan laut menimbulkan 

dampak yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu wajib memberikan 
ganti rugi kepada yang terkena dampak;

(4)  Jumlah ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (3) dltentukan berdasarkan 
kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung 
jawab kegiatan yang difasilitasi oleh Dewan Pengelola Pesisir dan Laut 
bersama Pemerintah Provinsi;

(5) Dalam hal pengusahaan wilayah pesisir dan laut menimbulkan kerusakan 
lingkungan pesisir dan laut, maka penanggung jawab kegiatan wajib 
memberikan jaminan pemulihan lingkungan yang diserahkan kepada 
Pemerintah Provinsi untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan.

BAB XII 
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap 



408

=  20  =

kententuan pasal 15 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 6 
bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
Tlndak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII 
PENYIDIKAN

Pasal 29

(1)  Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 28 dilakukan 
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau penyidik POLRI

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
a.  menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana ;
b.  melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan ; 
c.  menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ; 
e.  memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 
f.  mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaar perkara;
g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 

dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindal pidana dan selanjutnya melalui 
penyidik memberitahukan hal tersebut kepadi penuntut umum, 
tersangka atau keluarganya;

h.  melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

(3)   Tata cara penyidikan, hubungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik 
Kepolisian dan Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV 
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur atau Keputusan 
Gubernur.
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BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
 

Ditetapkandi Kendari 
Pada tanggal 20 Desember 2005 
GUBERNURSULAWESI TENGGARA, 

ALI  MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 21 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SULAWESI TENGGRA, 

LAODENSAHA
LEMBARAN DAERAH PROVINSISULAWESITENGGARATAHUN 2005 NOMOR 10
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR   10   TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

1. Sumberdaya pesisir dan laut memiliki arti penting dan strategis bagi 
Provinsi Sulawesi Tenggara baik dari segi ekologis, ketahanan pangan, 
ekonomi, pencegahan terhadap erosi dan gelombang laut/badai, 
keanekaragaman biologis, sosial budaya maupun keindahan alamnya. 
Sumberdaya ini mencakup berbagai jenis ikan dan krustasea sebagai 
sumber protein hewani, hutan bakau, terumbu karang, padang lamun 
dan estuaria sebagai tempat memijah, mengasuh dan mencari makan 
berbagai biota pesisir dan laut, sebagai tempat pemukiman masyarakat, 
media transportasi laut serta sarana rekreasi dan penelitian. 

 Wilayah pesisir dan laut juga menyediakan sumberdaya ekonomi utama 
untuk kegiatan perdagangan dan industri, sumber mineral, sumber 
energi, minyakdan gas bumi serta sebagai bahan tambang lainnya. 
Keindahan pantai dan terumbu karang dengan berbagai jenis biota lautnya 
mendukung pengembangan industri pariwisata. Sumberdaya wilayah 
pesisir dan laut telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama 
berabad-abad, sehingga habitat pesisir dan laut Sulawesi Tenggara kaya 
akan keaneragaman biologis yang memiliki keunikan tersendiri.

2. Sumberdaya pesisir dan laut Sulawesi Tenggara telah mengalami 
degradasi ekosistem  dan kualitas serta penurunan populasi biota yang 
terdapat di dalamnya sebagai akibat dari dampak negatif pembangunan, 
pertumbuhan penduduk, peningkatan sampah organik dan anorganik 
serta peningkatan kegiatan-kegiatan illegal dalam industri perikanan dan 
pertambangan. Peningkatan konsumsi, pemanfaatan yang berlebihan 
tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan semakin 
menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga 
mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang dikandungnya yang 
pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Melihat pentingnya sumberdaya pesisir dan laut serta kebutuhan untuk 
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mengelola dan melindungi sumberdaya tersebut agar tetap baik dan lestari, 
maka dibutuhkan suatu tindakan penaggulangan secepatnya. Penyusunan 
dan pemberlakuan peraturan daerah tentang pengelolaan   sumberdaya 
pesisir dan laut merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja 
bagi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terpadu di Provinsi Sulawesi 
Tenggara. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk mengembangkan 
visi agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah 
pesisir dan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara.   Keberadaan Peraturan 
Daerah ini dimaksudkan untuk pedoman dalam rangka mengembangkan 
suatu kelembagaan dan proses dalam pengelolaan wilayah pesisir dan 
laut secara terpadu.     Setelah mekanisme koordinasi serta proses 
bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, pendanaan dan aturan-aturan 
dilaksanakan maka berbagai peraturan lainnya menyangkut hal-hal dan 
kegiatan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir 
dan laut’ dapat dikembangkan.

4. Peraturan Daerah ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan 
otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004 dan Undang-undang to Tahun 2004. Undang-undang 
tersebut telah memberikan kewenangan pada Provinsi dan Kabupaten/
Kota untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam 
hal pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Peraturan Daerah ini bertujuan 
untuk memberdayakan masyarakat untuk membangun dan menetapkan 
program-program pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, penguatan 
kapasitas masyarakat, keterpaduan kebijakan, pengelolaan berbasis 
masyarakat, kelestarian dan keberlanjutan, partisipasi masyarakat dan 
pengakuan hak-hak masyarakat pesisir. 

5. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara adalah 
nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir 
dan laut khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan 
utamanya. Kesulitan menangkap ikan di perairan pesisir dekat pantai 
akhir-akhir ini menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan pada 
jarak yang semakin jauh. Hasil tangkapan nelayan akhir-akhir ini juga 
semakin berkurang. Dengan adanya sistem pengelolaan sumberdaya 
wilayah pesisir dan laut secara terpadu, diharapkan masyarakat dapat 
lebih mudah memperoleh hasil tangkapan yang pada gilirannya akan 
meningkatkan taraf hidupnya. 

6. Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk mendorong penguatan 
kelembagaan masyarakat yang dipandu dengan adanya kerangka 
kerja, prosedur dan prioritas pengelolaan sumberdaya pesisir dan 
laut di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengejawantahan penguatan 
kelembagaan masyarakat tersebut antara lain dapat diwujudkan melalui 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pesisir. 
Oleh karena itu kerangka kerja, prosedur dan prioritas pengelolaan 
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yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi dapat mempercepat 
tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh wilayah Provinsi 
Sulawesi Tenggara.

 
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Istilah dan pengertian yang terdapat pada pasal ini dimaksudkan untuk 
memberikan keseragaman pengertian atas Peraturan    Daerah ini.

Pasal 2
 Cukup jelas.

Pasal 3
Asas keterpaduan yang dimaksud atlalah segenap proses pengelolaan 
sumberdaya pesisir dan laut dilakukan berdasarkan keterpaduan antara 
kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi, ekosistim teresterial dan 
ekosistem laut, sains dan manajemen, perencanaan lintas sektor, antar 
pemangku kepentingan dan perencanaan tata ruang.

Pasal 4
Sumberdaya wilayah pesisir dan laut perlu dipelihara kelangsungan daya 
dukungnya dan dikelola secara arif dan bijaksana agar dapat menjadi 
sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan 
bagi kesejahteraan dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi 
yang akan datang.

Pasal 5
Yang dimaksud berbasis masyarakat adalah bahwa proses pengelolaan 
sumberday pesisir dan laut dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat 
serta keberpihakan yang efektif pada masyarakat dalam pemanfaatan 
sumberdaya tersebut.
Yang dimaksud daya dukung sumberdaya pesisir dan laut adalah 
kemampuan sumberdaya pesisir dan laut dalam mendukung perikehidupan 
manusia dan makhluk hidup lainnya.
Yang dimaksud dampak negatif adalah pengaruh perubahan yang 
disebabkan oleh suatu kegiatan tertentu yang mengakibatkan penurunan 
kualitas dan kuantitas sumberdaya pesisir dan laut.

Pasal 6 
Yang dimaksud dengan praktek-praktek pemanfaatan yang bersifat 
merusak adalah proses berbagai kegiatan memanfaatkan sumberdaya 
pesisir dan laut yang tidak mempertimbangkan aspek pelestarian 
lingkungan sehingga mengakibatki menurunnya kualitas dan kuantitas 
sumberdaya pesisir dan laut.
Yang dimaksud dengan pengakuan atas hak-hak adapt masyarakat pesisir 
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adalah pengakuan atas hak pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang 
dinyatakan secara eksplisit oleh karena pengakuan mengandung sifat 
suatu pernyataan yang menerima  adanya ekslstensi hak masyarakat atas 
lingkungan alam di sekitarnya, yang telah berlangsung berdasarkan latar 
belakang sejarah yang cukup panjang antara masyarakat pesisir dengan 
lingkungannya. 
Yang dimaksud dengan daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir 
dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, lamun, atau 
habitat lainnya set sendiri-sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan 
ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan 
pengambilan biota laut yang dikelola isyarakat setempat.

Pasal 7  : Cukup jelas. 

Pasal 8  : Cukup jelas. 

Pasal 9  : Cukup jelas. 

Pasal 10  : Cukup jelas. 

Pasal 11  : 
Ayat (1) Yang dimaksud dengan konsultasi publik adaiah suatu proses 

pengambilan kebijakan, dengan meminta masukan kepada 
masyarakat luas (akademisi, token masyarakat, tokoh adat, 
tokoh agama, praktisi, LSM, pakar dan lain-lain), meliputi tahap 
inisiasl, tahap rancangan akademik hingga tahap rancangan 
peraturan atau rancangan keputusan.

Ayat (2)  Cukup jelas.    
Ayat (3)  Cukup jelas. 
Ayat (4)  Cukup jelas. 
Ayat (5)  Cukup jelas. 

Pasal 12 : Cukup jelas. 

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : 
Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah suatu proses 

kegiatan memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir dan laut. 
Ayat (2)  Cukup jelas. 
Ayat (3)  Cukup jelas.
Ayat (4)  Cukup jelas.

Pasal 15 : 
Ayat (1) Yang dimaksud dengan kegiatan perikanan budidaya 

adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau 
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membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan 
yang terkendali termasuk kegiatan yang menggunakan kapal 
untuk memuat, mengangkut, rnenyimpan, mendinginkan, 
menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Yang 
dimaksud dengan kegiatan perikanan tangkap adalah kegiatan 
untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan 
dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan 
yang menggunakan kapal untuk mernuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau 
mengawetkannya.

Ayat (2)  Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4)  Penggunaan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan 

lain, alat, cara dan metode yang dapat merugikan dan/atau 
membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya 
tidak saja mematikan ikan dan biota laut lainnya secara 
langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia 
dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi 
kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan, alat, cara dan 
metode dimaksud maka pemulihan kepada keadaan semula 
akan membutuhkan waktu yang lama dan bahkan dapat 
mengakibatkan kepunahan.

Ayat (5)  Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7)  Cukup jelas.
Ayat (8)  Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17  : Cukup jelas.

Pasal 18  : Cukup jelas. 

Pasal 19  : Cukup jelas.

Pasal 20  : Cukup jelas.
 
Pasal 21  : Cukup jelas.                                   
  
Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23  : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas. 
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Pasal 26 : Cukup jelas. 

Pasal 27 :
Ayat (1) Yang dimaksud dengan kajian lingkungan adalah persyaratan 

teknis yang dilakukan seperti analisis dampak lingkungan, 
penyajian informasi lingkungan, penyajian evaluasi lingkungan, 
audit lingkungan dan studi kelayakan.

  Yang dimaksud dengan rehabilitasi dan perlindungan lingkungan 
hidup adalah upaya untuk melindungi sumberdaya wilayah 
pesisir dan-laut dari dampak negatif pengelolaannya maupun 
kerusakan yang disebabkan oleh alam serta memulihkannya 
kepada keadaan semula.

Ayat (2)  Cukup jelas.
Ayat (3)  Cukup jelas.
Ayat (4)  Cukup jelas.
Ayat (5)  Cukup jelas. 

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas. 

Pasal 30 : Cukup jelas. 

Pasal 31 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARANOMOR :  
10 TANGGAL 20 DESEMBER 2005
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PEMERINTAH DAN KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN NATUNA
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TENTANG
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KABUPATEN NATUNA





PEMERINTAH DAN KABUPATEN NATUNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG
PENGELOLAAN TERUMBUNG KARANG

KABUPATEN NATUNA.

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :  a.  bahwa terumbu karang di Kabupaten Natuna 
sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
kepada rakyat dan bangsa Indonesia, merupakan 
sumber daya alam yang mempunyai potensi untuk 
dikembangkan sebagai penunjng kehidupan dan 
merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala 
aspek dan matranya yang sangat bermanfaat 
khususnya bagi masyarakat kabupaten natuna;

 b.  bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan 
terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya untuk 
melestarikan dan mengembangkan kemampuan 
yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang 
terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan dengan melibatkan 
masyarakat;

 c. bahwa pengaturan pengelolaan terumbu karang 
di Kabupaten Natuna, perlu dituangkan dalam 
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 
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Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3647);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3699); 

 4. Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Neaara Nomor 3888);

 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, 
Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3902);

 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentakan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 111, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4237);

 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389);

 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
113 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

 
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437);

 
 10. Undana-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Neaara Nomor 4725);
 
 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan 
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Lembaran Negara Nomor 4739);

 12 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 
Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;

 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 
Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan 
Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Nedara Nomor 3816);

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang 
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4230);

 16. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Pulau-pulau Terluar;

 17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Kawasan Lindung;

 18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Kep.41/MEN/2000 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan 
dan Berbasis Masyarakat;

 19. Keputusaan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor Kep.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NATUNA
dan

BUPATINATUNA

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH KA]BUPATEN NATUNA 
TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo 
Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari 
jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik 
dengan zooxanthellae.

2. Terumbu karang adalah struktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap 
gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi 
kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur, dan organisme yang 
mengeluarkan kapur.

3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

4. Pengelolaan ekosistem terumbu karang adalah upaya terpadu yang 
meliputi perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, 
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan 
terumbu karang serta pelestarian fungsi-fungsi alamiahnya.

5. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan 
masyarakat sebagai pengelola sumberdaya laut dan jasa lingkungannya 
dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi 
pengelolaan ekosistem terumbu karang.

6. Degradasi adalah penurunan kualitas atau penurunan daya dukung 
lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam.

7. Pemanfaatan adalah penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan 
dalam hal sumberdaya terbaharukan pada laju yang tidak melampaui 
kemampuan memperbaharui dirinya.

8. Konservasi adalah upaya pemeliharaan keberadaan serta keberlanjutan 
keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya agar senantiasa tersedia 
dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan 
makhluk hidup lainnya, baik waktu sekarang maupun yang akan datang
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9. Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah bagian dari wilayah laut 
kewenangan pemerintah daerah, tennasuk tumbuhan dan hewan di 
dalamnya, serta bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya yang 
dilindungi secara hukum atau cara-cara lain yang efektif, baik sebagian 
maupun seluruh lingkungan alamnya.

10. Daerah Perlindungan Laut adalah bagian kawasan konservasi laut daerah 
dalam skala desa yang dikelola oleh masyarakat.

11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

12. Pemangku kepentingan adalah individu dan/atau kelompok atau 
masyarakat, pengusaha dan pemerintah yang mempunyai kepentingan 
dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang.

13.  Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dan 
proaktif dalam kegiatan pengelolaan terumbu karang.

14. Wilayah Kabupaten Natuna adalah wilayah yang meliputi seluruh 
kewenangan Kabupaten Natuna;

15.  Daerah adalah Kabupaten Natuna;

16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;

17. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;

18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Natuna;

19. Orang adalah orang pribadi dan atau kelompok orang dan atau badan 
hukum.

BAB II
ASAS , TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama
Asas

Pasal 2

Pengelolaan ekosistem terumbu karang berlandaskan pada Asas Keterpaduan, 
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Asas Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Asas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 
Asas Akuntabilitas dan Transparan, dan Asas Pengakuan terhadap Kearifan 
Tradisional Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan ekosistem terumbu karang 
dan Ekosistem Pesisir Lainnya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya peraturan daerah tentang pengelolaan ekosistem 
terumbu karang Kabupaten Natuna meliputi:
a. Terpeliharanya keutuhan terumbu karang sebagai wadah penunjang 

pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
b. Terlindunginya terumbu karang dari degradasi akibat pemanfaatan yang 

berlebihan;
C. Terlaksananya sistem dan mekanisme pengelolaah ekosistem terumbu 

karang berbasis masyarakat; dan
d. Tercapainya peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 

melalui peranserta dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang.
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Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Terumbu Karang meliputi
a. Terhapusnya praktek-praktek pemanfaatan ekosistem terumbu karang 

dengan cara yang merusak dan merahabilitasi terumbu karang yang telah 
mengalami kerusakan;

b. Terkendalinya pemanfaatan ekosistem terumbu karang, agar tetap 
menguntungkan bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun 
sosial;

c. Terlaksananya fungsi kelembagaan desa untuk berperanserta menyalurkan 
aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan ekosistem terumbu 
karang, dan

d. Terpeliharanya tertib administrasi dalam bidang perijinan pemanfaatan 
ekosistem terumbu karang melalui pemberdayaan sistem pengawasan 
berbasis masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5
Peraturan Daerah ini berlaku bagi setiap orang baik warga negara Indonesia 
maupun asing yang melakukan kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan 
ekosistem terumbu karang dan/atau jasa lingkungan yang berada di wilayah 
laut kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6
Proses pengelolaan ekosistem terumbu karang diselengarakan melalui 
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi 
manusia serta pelestarian proses-proses alamiah secara berkelanjutan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

(1) Pengelolaan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 wajib mensinergikan kepentingan pemerintah, pemerintah 
daerah, masyarakat dan pelaku usaha.
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(2) Pensinergian kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui kerjasama dalam bentuk:

   a. Koordinasi;
   b. Integrasi;
   c. Sinkronisasi; dan
   d. Simplikasi.

Pasal 8

Perencanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
 a. Rencana Strategis
 b. Rencana Zonasi;
 c. Rencana Pengelolaan; dan
 d. Rencana Aksi

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis pengelolaan ekosistem 
terumbu karang yang menjabarkan kebijakan pengelolaan sabagai arahan 
bagi program-program wilayah laut kewenangan Pemerintah Daerah beserta 
prioritas pelaksanaannya.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi pengelolaan ekosistem terumbu 
karang sebagai tindak lanjut dari penetapan kawasan-kawasan pengelolaan 
ekosistem terumbu karang di dalam wilayah laut kewenangan Pemerintah 
Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pengelolaan ekosistem terumbu 
karang berdasarkan rencana zonasi dengan mengakomodasikan aspirasi dan 
pemangku kepentingan utama.

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi dalam rangka pengelolaan 
ekosistem terumbu karang yang memuat ketentuan tentang:
(1) Pengindentifikasian masalah-masalah aktual yang harus segera 

ditanggulangi disertai dengan tujuan, sasaran serta kegiatan yang akan 
dilaksanakan, termasuk pendanaan dan sumber dananya; dan

(2) Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi serta pembiayaannya 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 13

(1) Pemanfaatan ekosistem terumbu karang meliputi pemanfaatan secara 
ekstraktif dan pemanfaatan nonekstraktif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ekosistem terumbu karang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati.

Pasal 14

Dalam rangka pemanfaatan ekosistem terumbu karang secara ekstraktif, 
pemerintah daerah menetapkan jenis, ukuran dan jumlah tangkapan ikan 
serta alat tangkap yang diperbolehkan pada daerah dan waktu tertentu.

Pasal 15

Pemerintah daerah menetapkan kuota penangkapan ikan karang untuk setiap 
pemangku kepentingan berdasarkan alat tangkap, kemampuan penangkapan, 
atau daerah penangkapan.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan sumberdaya ikan karang dengan cara dan/atau alat 
tradisional untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikecualikan dari 
kewajiban untak memperoleh surat izin.

(2) Pengecualian dari kewajiban untia memperoleh izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban untuk mencatat 
hasil tangkapan menurut tata cara yang ditetapkan.

(3) Aparat Dinas wajib mendata hasil tangkapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2)

BAB VI

KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 17
(1) Pemerintah Daerah menetapkan bagian-bagian laut tertentu sebagai 

kawasan konservasi laut daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah.

(2) Penetapan kawasan konservasi laut daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertujuan untuk melestarikan fungsi-fungsi ekologis terumbu 
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karan dan/atau untuk melindungi kehidupan di lautan dan daratan.
(3) Rencana Pengelolaan kawasan konservasi laut daerah dilakukan setelah 

melalui proses identifikasi, penunjukan penetapan status dan penzonasian 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Proses identifikasi calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) didasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan bersama 
instansi terkait dibawah koordinasi komisi pengelola terumbu karang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan kawasan 
konservasi laut daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 18

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ekosistem terumbu 
karang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.

(2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan ekosistem terumbu karang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan 
pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 19

Pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang 
dilakukan melalui penertiban dan penegakan hukum

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban

Pasal 20

(1) Hak masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang meliputi:
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 a.   Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan ekosistem 
terumbu karang.

 b.  Memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan ekosistem 
terumbu karang

 c. Menyusun dan meninjau usulan kegiatan, program dan rencana yang 
berkenaan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang.

 d. Menghadiri pertemuan dan konsultasi yang dihadiri oleh sebagian 
besar masyarakat yang diundang dalam pertemuan dan konsultasi

 e. Melaksanakan program sepanjang hal tersebut merupakan bagian 
yang dilaksanakan oleh masyarakat.

 f. Mendapatkan pelatihan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan 
sumber daya manusia dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang.

(2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang 
meliputi:

 a. Menyampaikan informasi yang benar kepada organisasi pengelola 
berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan ekosistem terumbu 
karang.

 b. Menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian ekosistem terumbu 
karang.

 c. Mencermati isu yang berkembang yang berpotensi menimbulkan 
masalah.

 d. Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan lembaga pengelola 
terumbu karang.

Bagian Kedua
Peranserta

Pasal 21

Peranserta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang 
dilakukan melalui:
 a. Proses pengambilan keputusan penetapan kawasan konservasi laut 

skala daerah dan/atau penetapan daerah perlindungan laut.
 b. Pengembangan mata pencaharian altematif bagi masyarakat;
 c. Pengembangan teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan
 d. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan 

pemerintah dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
 e. Proses penyusunan rencana strategis
 f. Proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan 

ekosistem terumbu karang

Pasal22

Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan 
dapat berperanserta dalam hal:
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 a. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat 
dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang dan atau membantu 
menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi pemerintah yang 
berwenang.

 b. Melakukan pendampingan terhadap masyarakat sesuai bidang 
dan kemampuannya dalam rangka peningkatkan kemampuan        
pengelolaan ekosistem terumbu karang.

 c.  Membantu pelaksanaan program-program pemerintah dalam skala 
desa, kabupaten, provinsi dan nasional.

Pasal 23

Perguruan Tinggi dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan keilmuan 
untuk pengembangan, pemulihan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang 
melalui penelitian, penerapan iptek serta diseminasi hasil-hasil penelitian.

BAB IX
KOMISI PENGELOLA

Pasal 24

(1) Komisi Pengelola Terumbu Karang dibentuk oleh dan bertanggungjawab 
langsung kepada Bupati.

(2) Struktur Komisi Pengelola Terumbu Karang daerah sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(3) Komisi Pengelola Terumbu Karang dapat bekerjasama dengan lembaga-
lembaga dari dalam maupun luar negeri dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 25

Tugas pokok dan fungsi Komisi Pegelola Terumbu Karang meliputi:
 a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 

pengelolaan ekosistem terumbu karang.
 b. Menyebarluaskan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
 c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan 

dengan pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya. 
 d. Mengkoordinasikan bantuan teknis dan pengelolaan dana ke 

kelurahan dan desa yang melakukan/melaksanakan atau akan 
melakukan pengelolaan terumbu karang.

 e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas setiap kegiatan 
pengelolaan terumbu karang.

 f.  Mendirikan Pusat Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan 
pengelolaan ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya.
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 g. Memberikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau apabila 
diminta oleh Bupati.

 h. Mengendalikan usaha dan/atau kegiatan penambangan dan/atau 
perdagangan terumbu karang.

 i. Memberikan saran/pertimbangan teknis pengelolaan ekosistem 
terumbu karang kepada Bupati.

 j. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan peraturan 
daerah ini.

BAB X
PEMBIAYAAN PENDANAAN

Pasal 26

Pembiayaan yang timbul untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dibebankan 
kepada:
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi
(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(4) Bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
(5) Dana masyarakat dan atau organisasi yang berbadan hukam sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

(1) Sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan terumbu karang diselesaikan 
secara musyawarah untuk mufakat antara para pihak yang bersengketa

(2) Dalam hal tidak tercapainya mufakat dalain sengketa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) salah satu atau kedua belah pihak yang 
bersengketa, dapat meminta bantuan pihak ketiga.

(3) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak maka dapat 
menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan 
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penertiban dan penegakan hukum.
(2) Penertiban dan penegakan hukum sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB XIII
PENTAATAN DAN PENEGAKAN HUKUIM

Bagian Pertama
Penataan

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat menyusun dan menyelengarakan kegiatan-kegiatan 
penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesadaran masyarakat agar 
mentaati peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.

Bagian Kedua
Penegakan Hukum

Pasal 30

(1) Penegakan hukum serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran 
peraturan daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan fungsinya meliputi bidang 
penegakan hukum, dapat diberi wewenang untuk melakukan penegakan 
hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Semua peraturan daerah yang berkaitan secara langsung maupun tidak 
langsung dengan pengelolaan terumbu karang tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

(2) Peraturan dan Keputusan Bupati sebagaimana yang diamanatkan dalam 
peraturan daerah ini, harus diterbitkan selambat-lambatnya dalain jangka 
waktu 1(satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan/atau Peraturan 
Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Disahkan di Ranai
pada tanggal 3 Maret 2007

BUPATI NATUNA,

dto

Drs.  H. DAENG RUSNADI, M.Si

Diundangkan di Ranai
Pada tangual 3 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN,NATLTNA,

dto

Drs.  H. ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2007 NOMOR 1
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

KABUPATEN NATUNA

I. Umum

1. Dasar Pemikiran

 Indonesia secara geografis terletak didaerah tropis dengan penyinaran 
matahari berlangsung sepanjang tahun dan kondisi perairan yang sesuai 
bagi pertumbuhan terumbu karang dan menghasilkan terumbu karang 
dengan keanekaragaman yang tinggi, bahkan tertinggi di dunia dengan 
berbagai macam bentuk pertumbuhan.  Terumbu karang merupakan 
ekosistem perairan yang paling produktif dan mempunyai nilai ekonomis 
yang tinggi.  Tingginya produktifitas ekosistem terumbu karang 
diindikasikan oleh tingginya jenis dari kelimpahan biota laut yang hidup 
dan berasosiasi dan ekosistem terumbu karang.

 Kabupaten Natuna merupakan Kabupaten yang terbentuk dari pemekaran 
Propinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 12 Oktober 1999 yang berdasarkan 
dari Undang-Undang No 53 tahun 1999. Secara administrasi Kabupaten 
Natuna berbatasan dengan:

 -  Sebelah Utara berbatasan dengan Perairan Vietnam
 -  Sebelah Selatan berbatasan dengan Perairan Kepulauan Riau
 -  Sebelah Barat berbatasan dengan Perairan Semenanjung Malaysia 

dan Pulau Bintan
 -  Sebelah Timur berbatasan dengan Perairan Malaysia Timur dan 

Kalimantan Barat

 Luas wilayah kabupaten Natuna lebih kurang 141.90 1 .2 Km2 . Wilayah 
Kabupaten Natuna sebagian besar merupakan lautan, dengan luas 
138.666 kM2 atau 97%.  Kabupaten Natuna memiliki 273 pulau, tiga 
pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Bunguran, Pulau Jemaja dan 
Pulau Serasan.  Dari 273 pulau yang terdapat di Kabupaten Natuna yang 
berpenghuni hanya 55 pulau atau 28%, sedangkan sisanya yakni 216 
pulau atau lebih kurang 72 % tidak berpenghuni.

 Potensi perairan yang luas dengan kondisi perairan yang sesuai bagi 
pertumbuhan terumbu karang, keanekaragaman yang tinggi, Terumbu 
karang merupakan ekosistem perairan yang paling produktif dan 
mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.  Tingginya produktifitas ekosistem 
terumbu karang diindikasikan oleh tingginya jenis dari kelimpahan biota 
laut yang hidup dan berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang.
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 Terumbu karang tidak hanya berfungsi tempat hidup berbagai jenis 
biota laut tetapi juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari hempasan 
gelombang. Mengingat pentingnya peranan terumbu karang bagi 
kelestarian sumberdaya dan kelangsungan sumber menghasilkan terumbu 
karang dengan penghidupan manusia maka diperlukan kesadaran dari 
seluruh komponen bangsa, baik instansi pemerintah, lembaga swadaya 
masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat serta seluruh pernangku 
kepentingan untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang di 
Kabupaten Natuna.  Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan adalah 
tingginya tingkat kerusakan terumbu karang yang diakbiatkan oleh 
maraknya aktifitas manusia yang bersifat merusak dan mengancam 
kelestarian sumberdaya terumbu karang seperti; penambangan terumbu 
karang untuk bahan bangunan, pemanenan terumbu karang hidup untuk 
bahan hiasan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 
serta pencemaran di daerah daratan yang jaga turut menyumbang 
kerusakan terumbu karang di Indonesia.

 
 Minimnya informasi tentang ekosistem terumbu karang menyebabkan 

terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang ekosistem terumbu 
karang itu sendiri.  Oleh karena itu perlu adanya pengaturan pengelolaan 
ekosistem terumbu karang di Kabupaten Natuna

2. Tujuan penyusunan peraturan daerah ini adalah
 a. Menyiapkan pengaturan tentang pengelolaan ekosistem terumbu 

karang khusus yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak 
dan akses masyarakat.

 b. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum dan memperbaiki 
tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembentukan 
pengaturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat 
pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lainnya termasuk 
pihak pengusaha.

3. Lingkup Pengaturan
 Peraturan dearah ini direncanakan akan diberlakukan diwilayah Kabupaten 

Natuna

4. Komisi Pengelola bersifat non struktural untuk melaksanakan kegiatan 
pengelolaan ekosistem terumbu karang yang harus dilakukan secara 
terpadu di bawah koordinasi pemerintah daerah dan sekretariat 
berkedudukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

5. Peranserta masyarakat untuk menumbuh-kembangkan kesadaran                 
dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya terumbu 
karang, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk 
berperanserta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
pengendalian.
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6. Penyelesaian sengketa
 a. Setiap sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem 

terumbu karang diupayakan untuk diselesaikan diluar pengadilan.
 b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan para pihak dengan 

cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi mediasi atau melalui adat-
istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.

 c. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dimaksudkan untuk 
memperoleh putusan mengenai pengeinbalian suatu hak, besamya 
ganti rugi, atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak 
yang kalah dalam sengketa.

7. Penyidikan
 a. Selain pejabat penyidik Kepolisiaan.  Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan 
tanggungjawabnya dibidang pengelolaan ekosistem terumbu karang, 
diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang 
dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang 
berlaku

 b. Penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan 
daerah ini antara lain; melakukan pemeriksaan atas kebenaran 
laporan dan keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang 
pengelolaan ekosistem terumbu karang, meminta keterangan dan/
atau bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa 
tindakan pidana dibidang pengelolaan ekosistem terumbu karang

8.  Peraturan daerah tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang 
menjadi landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam 
peraturan perundang-undangan lainnya.

 Peraturan daerah ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

 a. Undang-undang yang mengatur tentang perikanan
 b. Undang-undang yang mengatur tentanor pemerintahan daerah
 C. Undang-undang yang menuatur tentang penataan ruang
 d. Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil
 e. Undang-undang yang mengatur tentang konservasi sumberdaya 

alam hayati dan ekosistemya
 f Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan 

hidup
 g. Undang-undang yang mengatur tentang perairan
 h. Undang-u-ndang yang mengatur tentang kepariwisataan
 i. Undang-undang yang mengatur tentang kehutanan 
 
 Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini diharapkan dijadikan sebagai 

landasan pembangunan wilayah pesisir yang dilaksanakan oleh berbagai 
sektor terkait, dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya tumpang 
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tindih wewenang dan benturan kepentingan

II.    Pasal Demi Pasal

Pasal I
   Cukup Jelas
 
 Pasal 2
  Asas keterpaduan merupakan penyatuan antara kebijakan dan 

perencanaan berbagai sektor pemerintah daerah dengan masyarakat

 Asas berkelanjutan diterapkan agar;
 1. pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi 

sumberdaya hayati.
 2. Pemanfaatan sumberdaya terumbu karang saat ini tidak boleh 

mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang

 Yang dimaksud asas pengelolaan berbasis masyarakat pengelolaan yang 
menempatkan masyarakat sebagai pengelola sumberdaya laut dan jasa 
lingkungannya dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan 
mengevaluasi pengelolaan ekosistem terumbu karang

 Yang dimaksud dengan asas pemberdayaan masyarakat adalah 
masyarakat ikut serta terlibat aktif dan proaktif dalam pengelolaan 
ekosistem terumbu karang sejak proses perencanaan, pelaksanaan 
sampai tahap pengawasan dan pengendalian;

 Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan ekosistem 
terumbu karang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung 
jawabkan

 Yang dimaksud dengan asas transparan adalah merupakan asas membuka 
diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur 
dan tidak deskriminatif tentang pengeloladn ekosistem terumbu karang.

 Yang dimaksud asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat 
lokal adalah kebiasaan-kebiasaan berupa aturan tidak tertulis yang ada 
di lingkungan masyarakat lokal berhubungan dengan proses pengelolaan 
ekosistem terumbu karang, diyakini dan telah  dijalankan secara turun 
termurun oleh masyarakat lokal diakui dan dijamin keberadaannya oleh 
Pemerintah Daerah.

Pasal 3
 Cukup Jelas

Pasal 4
 Cukup Jelas
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Pasal 5
 Cukup Jelas

Pasal 6
 Proses penuelolaan ekosistem terumbu karang meliputi interaksi manusia 

terhadap sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan serta proses-proses 
alamiah di wilayah ekosistem terumbu karang.  Proses alamiah antara 
lain sedimentasi, ombak, gelombang, arus dan salinitas

Pasal 7
 Ayat (1)
   Cukup Jelas

 Ayat (2)

 Huruf a
 Yang dimaksud dengan koordinasi adalah setiap kegiatan dalam 

pengelolaan ekosistem terumbu karang harus dilakukan dengan saling 
berkaitan antar pihak-pihak yang terlibat.

 Huruf b
 Yang dimaksud denuan integrasi perumusan kebijakan pengelolaan 

ekosistem terumbu karang yang dilakukan secara terpadu antara instansi 
pemerintahan/sektor dengan kelompok masyarakat.

 Huruf c
 Yang dimaksud dengan Sinkronisasi adalah setiap kegiatan dalam 

pengelolaan ekosistem terumbu karang harus dilakukan secara serentak 
dan sejalan 

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah setiap kegiatan dalam 

pengelolaan ekosistem terumbu karang dilakukan malalui cara yang 
sederhana dan dengan prosedur yang mudah dilakukan.

Pasal 8
 Cukup Jelas

Pasal 9
 Cukup Jelas

Pasal 10
 Cukup Jelas
Pasal 11
 Cukup Jelas
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Pasal 12
 Cukup Jelas

Pasal 13
 Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara ekstraktif adalah pemanfaatan 

ekosistem terumbu karang sebagai bahan baku dengan perlakuan 
(treahtmen) dan teknologi tertentu.  Pemanfaatan non-ekstraktif adalah 
pemanfaatan ekosistem terumbu karang secara alami tanpa perlakuan 
dan teknologi tertentu.

Pasal 14
 Cukup Jelas

Pasal 15
 Cukup Jelas

Pasal 16

 Aparat Dinas yang dimaksud dalam ayat (3) adalah aparat dinas terkait 
dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 17
 Cukup Jelas

Pasal 18
 Yang dimaksud pengawasan secara terpadu dan berkelanjutan adalah 

melibatkan berbagai sektor yang terkait dengan kegiatan pengawasan 
dan pengendalian dan dilakukan secara teratur, terus menerus dan 
terkoordinasi.

Pasal 19
 Cukup Jelas

Pasal 20
 Cukup Jelas

Pasal 21
 Cukup Jelas

Pasal 22
 Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang kelautan dan 

perikanan yang dimaksud dapat menunjukkan Akta Pendirian Lembaga 
dari Notaris dan kelengkapan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan 
yang ada.

Pasal 23
 Ketentuan untuk penelitian dan penerapan iptek serta diseminasi hasil-
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hasil penelitian dimaksud untuk dapat memperoleh informasi ilmiah dalam 
mengungkap segala permasalahan mendasar mengenai pengelolaan 
ekosistem terumbu karang, perbaikan teknologi atau teknologi baru 
di bidang kelautan dan perikanan yang dapat dijadikan dasar dalam 
menyusun kebijakan pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Pasal 24
 Komisi Pengelola dibentuk secara lintas sektoral

Pasal 25
 Cukup Jelas

Pasal 26
 Cukup Jelas

Pasal 27
 Pihak ketiga yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaga atau 

perorangan yang dipercaya oleh kedua belah pihak sebagai mediator 
dalam menyelesaikan sengketa.

Pasal 28
 Cukup Jelas

Pasal 29
 Cukup Jelas

Pasal 30
 Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil 

yang bertugas sebagai penyidik di bidang Perikanan dan Kelautan.

Pasal 31
 Cukup Jelas

Pasal 32
 Cukup Jelas

Pasal 33
 Cukup Jelas
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PERATURAN DAERAH KABUPATEIM BUTON
NOMOR  10 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON, 

Menimbang : a. bahwa sumberdaya pesisir Kabupaten Buton memiliki 
keanekaragam sumberdaya alam hayati dan non hayati, 
serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang 
dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat 
pesisir ;

  b. bahwa pengelolaan sumberdaya pesisir, perlu dikelola 
secara terpadu agar tercipta keseimbangan dalam 
menunjang pembangunan berkelanjutan dengan 
upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan, 
dan pelestarian sumberdaya pesisir yang berwawasan 
lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat;

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang 
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822);

  2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran      
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Ncmor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043);
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  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2294) ;

  4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas 
Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2294 ) ;

  5.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Zona 
Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3122);

  6.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274);

  7.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Pengesahan United Nations Convention On The Law Of 
The Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 76, Tambahan ISftibitan N$ffi3 RepuMk 
Moae&a Nomor 3319);

  8.  Undang-Undang islomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Nomor 3419);

  9.  Undang-Undang Namor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3427);

  10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3482) ;

  11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3493);

  12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3501) ;

  13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman 
Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3556) ;

  14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3647) ;

  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

  16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433) ;

  17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan     
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 
4437)   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang   Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

  18. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
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Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 
Kawasan Suaka / Alam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3776 ); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816);

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838 );

  22. Peraturan Pemeriniah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran      Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang 
Keadaan Geografis Titik-titik Garis Pangkal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4211);

  24.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 
Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan;

  25.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
20 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisirdan 
Laut 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

Dan 
BUPATI BUTON
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M E M U T U S K A N :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG 
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR 

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem 

darat dan laut, kearah darat sampai batas wilayah desa/kelurahan pesisir 
dan kearah laut sampai sejauh sepertiga dari wifayah laut kewenangan 
Kabupaten Buton diukur dari garis pantai ke arah laut lepas ;

2. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, 
pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara 
berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha 
dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan 
pemerintah daerah, antara ekosistem laut dan darat serta antara ilmu 
pengetahuan dan nanajemen untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat; 

3. Sumberdaya Pesisir adalah sumberdaya hayati seperti ikan, biota laut 
lainnya dan sumberdaya non-hayati seperti pesisir dan sumberdaya 
buatan serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panoramaalam 
wilayah pesisir; 

4. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan pulau dengan luas kurang lebih 2.000 
km2 atau lebarnya kurang dari 10 kilometer beserta kesatuan ekosistem 
rfsekitamya yang terpisah dari puau induk ; 

5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan 
orgenisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain 
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas ; 

6. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RS adalah rencana yang 
memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan 
pembasguinan melalui penetapan tujuan, sasaran dan sirategi serta target 
pelakesanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana 
tingkat nasional; 

7. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingikat RZ adalah rencana yang 
menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan 
disertai sertai penetapan kisi-kisi tata ruang di dalam zona yang memuat 
kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan 
yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin ;

8. Rencana Pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah yang memuat 
susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggungjawab dalam rangka  
pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/
instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya  atau kegiatan 
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pembangunan didalam zona ;
9. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencana yang memuat 

penataan waktu dan anggaran untuk satu tahun kedepan   secara 
terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan 
oleh instansi-instansi pemerintah guna mencapai tujuan pengelolaan 
sumberdaya dan pembangunan di dalam zona;

10. Rencana Zona Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan 
pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun 
oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan 
dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada 
gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah izin yang dapat diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah ;

11. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu 
yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan 
ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya ;

12. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang 
ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan ; 

13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai  
pemangku  kepentingan  dan  telah  ditetapkan status hukumnya ;

14.  Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui 
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan 
daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu 
kesatuan dalam ekosistem pesisir; 

15. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan 
keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir;

16. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat 
KKLD adalah kawasan konservasi di wilayah laut untuk menjamin 
keberlanjutan keanekaragaman hayati laut seperti habitat, ekosistem 
dan sumberdaya laut;

17. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPI adalah tempat 
kegiatan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk kepentingan 
masyarakat desa meliputi terumbu karang, padang lamun, mangrove, 
estuari dan delta ;

18. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem 
atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula ;

19.  Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan 
pengeringan laut di perairan pantai ;

20. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk meningkatkan 
kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan 
ekonomi yang serasi dalam ekosistem pesisir ;

21.  Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena 
perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau 
perubahan sumberdaya hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, 
harta benda, dan/atau kerusakan lingkungan wilayah pesisir;

22.  Marikultur adalah budidaya laut yang meliputi tahapan kegiatan 
pembenihan, pengembangan dan pemanenan hasil berupa budidaya 
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ikan, teripang, rumput laut dan mutiara ;
23.  Organisasai Pengelola Sumberdaya Pesisir yang selanjutnya disebut 

Organisasi Pengelola adalah suatu badan, dewan, komisi atau lembaga 
dengen sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi 
antara berbagai pemangku kepentingan ;

24.  Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang 
mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur pemerintah Daerah, 
nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidayaan 
ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat 
pesisir ;

25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan 
atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan 
dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari;

26. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir 
dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya 
pesisir terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, 
bukan nelayan dan pembudidaya ikan ;

27.  Masyarakat Adat adalah kesatuan sosial yang terkait secara garis 
keturunan dan wilayah tempat tinggal atau hanya terikat secara garis 
keturunan yang mentap di wilayah pesisir, dan mempunyai hubungan 
timbal balik dengan sumberdaya pesisir serta memiliki sistem nilai dan 
norma-norma yang ditegakkan melalui lembaga adatnya. Masyarakat 
Lokal adalah kesatuan sosial yang terkait secara territorial dengan wilayah 
pesisir, waktu kedatangannya masih dapat ditelusuri dan mempunyai 
hubungan timbal balik dengan sumberdaya pesisir.

28. Konsultasi Publik adalah upaya memperoleh masukan dari pemangku 
kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan 
masyarakat lokal serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkenaan 
dengan pengelolaan sumberdaya pesisir;

29.  Pemerintah Daerah dalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah ;

30.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah desa ;

31.  Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum
32.  Budidaya Laut adalah cara pemeliharan hewan dan tumbuhan laut disuatu 

tempat seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan, kerang-kerangan 
dan berbagai jenis rumput laut, disuatu tempat dan dengan menggunakan 
metode tertentu ;

33.  Bupati adalah Bupati Buton ;
34.  Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton ;
35. Dekradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya 

dukung lingkungan akibat dari aktifitas / kegiatan manusia ataupun alami; 
36.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Buton ;
37. Estuari adalah daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat 

sungai bermuara dan air tawar dari sungai bercampur dengen air asin 
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dari laut biasanya berkaitan dengan pertemuan perairan sungai dengan 
perairan laut ;

38. Garis Pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah 
dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik tertuardi 
pantai wilayah laut;

39. Garis sepadan pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang 
tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan / atau disesuaikan 
dengan topografi setempat; 

40. Lamurs adalafi sejenis tumbuhan laut berbunga yang tumbuh di dasar 
laut berpasir atau bersubstrat halus yang tidak begitu dalam, dan sinar 
matahari masih dapat menembus ke dasar sehincjcjamemungkinkan 
tumbuhan tersebut berfotosistesis;

41. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh 
berbagai jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang 
pada daerah pasang surut, pantai berlumpur atau berpasir, seperti pohon 
api-api (Avicenia spp), bakau; (rhizophora spp);

42. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan 
pengelolaan pesisir dan laut; 

43. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia; 
44. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton; 
45. Pemerintah   Provinsi   adalah   Pemerintah   Provinsi   Sulawesi Tenggara;
46. Pulau Kecil adalah kesatuan ekologis pulau dengan luas kurang lebih 

10.000 km2 atau jumlah penduduk sama dengan 200.000 jiwa, beserta 
kesatuan wilayah perairan di sekitarnya sejauh 12 mil laut garis pantai. 

47. Terumbu Karang adalah koloni hewan dan tumbuhan laut berukuran 
kecil yang disebut Poli hidupnya menempal pada substrat seperti pada 
batu atau dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni yang 
mengekstrasikan kalsium karbonat (CaCoS) menjadi terumbu. 

48. Wilayah Laut kewenangan daerah adalah wilayah laut seluas sepertiga dari 
luas laut kewenangan propinsi.

49.  Wilayah Laut kewenangan Provinsi adalah wilayah laut provinsi dikurangi 
sepertiganya sebagai wilayah laut Kewenangan kabupaten; 

50. Wilayah Laut Provinsi adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut 
yang diukur dari garis pangkal lurus daratan dan pulau-pulau di Provinsi 
yaitu garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari garis 
air rendah dari daratan dan pulau-pulau terluar provinsi, dan laut yang 
terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus tersebut. 

BAB II
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2

Asas-asas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut adalah :
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a. keterpaduan ;
b. Pemerataan ;
c. Kepastian hukum ;
e. Akuntabilitas ;
f. Peran serta masyarakat ;
g Berkelanjutan ;

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan sumberdaya pesisirdan laut adalah :
a. Terwujudnya pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumber daya 

pesasir secara terpadu ;
b. Terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi, ekonomi dan 

jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan 
untuk sebesar-besamya kesejahteraan rakyat; Terakomodasinya 
kepentingan aspirasi penduduk wilayah pesisir; dan

c. Terciptanya   pentaatan   masyarakat   terhadap   hukum   dalam 
pengelolaan sumberdaya pesisir. 

BAB III 
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku untuk pengelolaan sumber daya pesisir laut 
diseluruh wilayah Kabupaten Buton yang meliputi : 
a. Wilayah daratan sampai dengan batas wilayah pesisir desa/ kelurahan 

serta ruang laut sampai sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan 
Kabupaten Buton diukur dari gasir pantai kearah laut ; dan

b. Wilayah Kepulauan atau pulau-pulau yang berdasarkan Undang-undang 
Pembentukan Kabupaten Buton telah menjadi bagian dari wilayah 
Kabupaten Buton

BAB IV
PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT KEWENANGAN KABUPATEN

Pasal 5

Penetapan   batas    kewenangan    Pemerintah    Kabupaten    Buton ayah laut 
dilakukan setelah batas wilayah laut kewenangan provinsi Sulawesi Tenggara 
ditetapkan secara defenitif. 
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Pasal 6

(1) Penentuan batas kewenangan Kabupaten Buton diwilayah laut dilakukan 
bersama-sama dengan Kabupaten / Kota tetangga dari Provinsi Sulawesi 
Tenggara

(2) Batas kewenangan diwilayah laut berupa daftar titik-titik koordinat 
geografis yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukan batas 
luar kewenangan Kabupaten Buton 

(3) Penetapan Batas kewenangan Kabupaten Buton diwilayah laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam peta dengan 
skala tertentu.

Pasal 7

Dalam hal wilayah laut kewenangan Kabupaten Buton berbatasan langsung 
dengan wilayah laut kewenangan kabupaten dari Provinsi tetangga yang 
letaknya saling berdampingan, batas kewenangan masing-masing kabupaten 
ditetapkan sesuai dengan batas wilayah laut hasil kesepakatan antara Provinsi 
Sulawesi Tenggara dengan Provinsi tetangga yang bersangkutan

Pasal 8

(1) Dalam hal Kabupaten Buton berhadapan dengan Kabupaten / Kota 
tetangga didalam wilayah laut Provinsi Sulawesi Tenggara, batas 
kewenangan Kabupaten Buton diwilayah laut ditetapkan cerdasarkan 
kesepakatan

(2) Dalam hal Kabupaten Buton berhadapan dengan Kabupaten/Kota 
tetangga diwilayah laut Provinsi Sulawesi Tenggara batas kewenangan 
Kabupaten Buton diwilayah laut ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
dengan memperhatikan batas wilayah yang telah ditetapkan didaratan

Pasal 9

Kewenangan Pemerintah Kabipaten Buton diwilayah laut mencakup    pulau-
pulau   atau  kepulauan    yang    berdasarkan yang Undang-Undang   
Pembentukant   febupaten   Buton  telah  menjadi bagian dari wilayah 
Kabupaten Buton

BAB V
PERENCANAAN DAN PROGRAM 

Bagian Pertema
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Pasal 10

Perencanaan dan program pengelolaan pesisir dan laut berasal dari prakarsa 
pemerintah, Pemeriratal Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat lokal, 
lembaga swadaya masyarakat atau perorangan. 

Pasal 11
 
(1) Daerah menetapkan perencanaan dan program pengelolaan wilayah  

pesisir dan laut kewenangan daerah
(2) Perencanaan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

mencakup pengelolaan dibidang ekonomi dan lingkungan hidup 

Pasal 12

(1) Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir disusun tahap-tahap perencanaan 
yang terdiri dan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan 
dan Rencana Aksi 

(2) Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana 
Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencaan 
sebaga pedoman dalam penetapan pengelolaan sumberdaya pesisir dan 
laut 

(3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut 
diatur dalam Peraturan Bupati 

Bagian Kedua 
Rencana Strategis

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah menetapkan, visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi 
perencanaan berdasarkan kesepakatan, pemangku kepentingan

(2) Rencana strategis memuat indicator kinerja untuk mengukur tingkat 
keberhasilan pengelolaan sumberdaya pesisir Rencana Strategis disusun 
secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali 
pengelolaan sumberdaya pesisir

Pasal 14

(1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
memfasilitasi pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan pengelolaan 
sumberdaya pesisir dan laut sebagaimana tercantum dalam program 
pembangunan daerah

(2) Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, 
dilakukan secara terpisah dari rencana strategis pembangunan daerah
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Pasal 15

Masa berlaku rencana strategis selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau 
kembali sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali. 

Bagian Ketiga 
Rencana Zonasi

Pasal 16

(1) Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi berpedoman pada rencana 
strategis 

(2) Rencana zonasi mengindikasikan alokasi penggunaan sumber  pesisir 
berdasarkan daya dukungnya 

(3) Rencana Zonasi digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah 
konfiik pemanfaatan sumber daya pesisir 

Pasal 17

Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berisi a. 
Kegiatan - kegiatan yang diperbolehkan ; 
b. Kegiatan-kegian yang dilarang ; dan 
c. Kegiatan yang memerlukan izin 

Pasal 18

(1) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 12 ayat (1) terdiri 
dari :
a. zona konservasi; 
b. zona pemanfaatan umum 
c. zona tertentu ; dan 
d. alur

(2) Zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dijabarkan 
dalam Rencana Zona Rinci 

Pasal 19

Masa berlaku Rencana Zonasi selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau 
kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali. 

Bagian Keempat
Rencana Pegelolaan

Pasal 20

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)  
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bertujuan untuk :
a. membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat ;
b. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara 

sistematik terhadap usulan pembangunan ; 
c. menciptakan prosedur dalam proses perizinan;
d. menciptakan tertib administrasi ; dan 
e. menyelaraskan koordinasi dalam pengambilan keputusan diantara instansi 

terkait dalam pemberian izin.

Pasal 21

Rencana pengelolaan disusun berdasarkan :
a. kebijakan dan orientasi didalam Rencana Strategis dan Rencana Zonasi; 

dan
b. aspirasi para pemangku kepentingan  

Pasal 22

Masa berlaku rencana Pengelolaan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau 
kembali satu kali 

Bagian Kelima
Rencana Aksi

Pasal 23

Rencana Aksi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  12 ayat (1) memuat jadwal 
kegiatan dan penganggarannya 

BAB VI
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 24

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir meliputi eksplorasi, iploitasi dan 
pendayagunaan sumberdaya pesisir 

Bagian Kedua
Pemanfaatan Bukan UntukTujuan Usaha 
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Pasal 25

(1) Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut bukan untuk tujuan tidak 
diwajibkan untuk memiliki izin 

(2) Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut bukan untuk tujuan usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di regsitrasi

(3) Pemeliharan registrasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah 
daerah 

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha 

Pasal 26

(1) Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut untuk kegiatan usaha 
diwajibkan untuk memiliki izin 

(2) Pengusahaan sumberdaya pesisir dan laut sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan sadan hukum 

Pasal 27

Pemanfaatan dan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam 26 meliputi 
pengusahaan permukaan laut, kolam air dan dasar 

Bagian Keempat
Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil

Pasal 28

(1) Pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha dan / atau untuk tujuan usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dapat 
dilaksanakan di pulau-pulau kecil 

(2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk salah satu atau 
lebih dari kepentingan-kepentingan :
a. Konsevasi ;
b. penelitian dan pengembangan; 
c. pendidikan dan pelatihan ; 
d. marikultur; 
e. kepariwisataan; dan 
f. pertanian

(3) Pemanfaatan dan pengusahaan perikanan dapat dilakukan dipulau-pulau 
kecil yang tidak memiliki kerentanan yang tinggi terhadap perubahan 
ekosistem 
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Pasal 29

Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil perlu dilakukan upaya identifikasi, 
inventarisasi, pemberian nama dan penguasaan secara efektif 

BAB VII 
SEMPADAN PANTAI

Pasal 30

(1)  Pemerintah Kabupaten melakukan pemanfaatan sempadan pantai dengan 
memperhatikan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir 
kebutuhan ekonomi dan budaya

(2) Dalam pemanfaatan sempadan pantai memperhatikan fungsi-fungsi 
untuk :
a. perlindungan terhadap gempa dan/atau sunami ;
b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi; 
c. perlindungan sumberdaya buatan dari bahaya badai, banjir dan 

bencana alam lainnya ;
d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir ;
e. pengaturan ruang saluran air limbah dan air kotor ; dan 
f. pengaturan menjamin hak akses publik

Pasal 31

(1) Pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai dengan fungsi-
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) perlu dilakukan 
penyesuaian

(2) Terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi sempadan  
pantai, dilakukan penyesuaian dengan alternatif :
a. merubah bentuk bangunan ; dan
b. dibongkar atau dipindahkan ketempat lain.

BAB VIII
KONSERVASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 32

(1) Konservasi diselenggarakan dengan tujuan : 
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a. menjaga kelestarian ekosistem pesisir; 
b. melindungai alur migrasi ikan, biota laut dan habitatnya ; dan 
c. melindungi situs budaya tradisional

(2) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan 
ekosistim dengan tujuan antara lain untuk melindungi : 
a. sumberdaya ikan ;
b. jalur migrasi ikan paus dan spesies langka ; 
c. tempat pengijahan ikan ; 
d. daerah tertentu yang diatur oleh adat; dan 
e. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rantang terhadap  

perubahan
(3) Pengusulan status kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok masyrakat dan / atau 
oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang 
dengan data dan informasi ilmiah

Pasal 33

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibagi 3 tiga) zona 
yaitu :
a. Zona inti 
b. Zona Penyangga ; dan
c. Zona pemanfaatan terbatas

Bagian Kedua 
Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut Daerah

Pasal 34

Pemerintah Daerah menetapkan kawasan konservasi pesisir suaka perikanan 
dan penetapan KKLD untukterumbu karang, padang lamun dan hutan 
mangrove

Pasal 35 

Pemerintah Daerah mentapkan KKLD dengan tujuan :
a. menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem ; 
b. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan 

secara berkelanjutan
c. menjamin pemanfaatan sumberdaya pesisir sebagai obyek pendidikan, 

penelitian, marikultur dan pariwisata; dan 
d. melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak laut

Pasal 36

Proses penetapan KKLD dengan mengikuti tata cara : 
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a. pengusulan dilakukan metalui konsultan publik; dan 
b. perencanaan pemanfaatan dan pengawasan dilakukan oleh instansi yang 

berwenang.

Pasal 37

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 
Pasal 36, Pemerintah Daerah dapat menetapkan bagian tertentu dari wilayah 
pesisir sebagai kawasan konservasi dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga 
Daerah Perlindungan Laul

Pasal 38

(1) Setiap desa membuat Daerah Perlindungan Laut yang diatur dalam 
Peraturan Desa, dengan tujuan menjaga dan melindungi sumber daya 
laut di wilayah desa. 

(2) Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dilakukan secara terpadu dengan 
tetap memperhatikan kondisi ekologi dan melibatkan peran serta 
masyarakat. 

(3) Daerah Perlindungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dapat ditutup secara berkala dan/atau tetap dari kegiatan perikanan 
dan/atau pengambilan biota laut dengan kesepakatan masyarakat desa.

BAB IX 
REKUMASI PANTAI

Pasal 39

(1) Reklamasi pantai dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai 
tambah   sumberdaya   pesisir ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan 
sosial ekonomi

(2) Pelaksaan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib : 
a. menjaga keberianjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat 

pesisir ;
b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan 

kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir; dan
c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan 

penimbunan material
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BAB X 
REHABILITASI

Pasal 40

(1) Rehabilitasi sumberdaya pesisir dilakukan dengan memperhatikan 
keseimbangan ekesistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat. 

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan : 
a. pengkayaan sumberdaya hayati; 
b. perbaikan habitat ;
c. perlindungan spesies biote laut untuk tumbuh dan berkembang 

secara alami; dan
d. peninjauan pemberian izin pemanfaatan ; 

(3) Rehabilitasi sumber daya non hayati dilakukan dengan cara yang  
ramah lingkungan

Pasal 41

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung memperoleh manfaat dari 
sumber daya pesisir.

BAB XI
PENGENDALIAN PEMBERIAN IZIN 

Bagian Pertama
Umum 

Pasal 42

(1) Kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir di dalam zona dikendalikan 
dengan sistem perizinan 

(2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan jenis dan 
jumlah izin yang akan diberikan

(3) Sistem dan mekanisme perizinan harus mengacu pada dokumen  
perencanaan secara keseluruhan 

Bagian Kedua 
Sistem dan Mekanisme 

Pasal 43 

(1) Sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (3) harus disesuaikan dengan : 
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a.  rencana zonasi dan rencana pengelolaan ; 
b.  terjaminnya akses publik ;
c. berkaitan langsung dengan pemanfaatan perairan pesisir ;
d. kualitas biogesik lingkungan pesisir ; 
e. persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ; dan
f. rekomendasi teknis dari instansi terkait.

(2) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme perizinan diatur lebih :  
lanjut dengan Peraturan Bupati 

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 44

(1) Setiap kegiatan pengusahaan sumberdaya pesisir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. 

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. kesesuaian Rencana Zonasi;
b. besaran dan volume pemanfaatan sesuai dengan hasil konsultasi 

publik ; dan 
c. pertimbangan ilmiah 

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. dokumen administrasi sesuai dengan Rancana Pengelolaan ;
b. rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pesisir ; dan
c. sistem pengawasan dan sistem pelaporan.

(4) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui pengumuman secara terbuka

Pasal 45

Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) pemegang 
izin diwajibkan untuk : 
a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan ;
b. mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/

atau masyarakat lokal; dan 
c. melakukan rehabilitasi sumberdaya pesisir yang mengalami kerusakan.

Pasal 46

Ketentuan mengenai persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Bagian Keempat
Tindakan Administrasi

Pasal 47

Permohonan izin harus ditolak apabila kegiatan yang dimohonkan :
a. tidak sesuai dengan Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan ;
b. mengandung ancaman yang serius terhadap kelestarian sumber daya 

pesisir;
c. tidak didukung bukti ilmiah ;
d. menimbulkan kerusakan yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan ;
e. memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berlebihan.

Pasal 48

Tindakan administrative atas pelanggaran izin dapat dilakukan berupa 
pembekuan, pembatalan atau pencabutan. 

Pasal 49

Ketentuan mengenai tindakan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 47 
dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII 
JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 50

Dalam pengusahaan sumberdaya pesisir, penanggungjawab usaha dan/atau 
kegiatan wajib memberikan jaminan lingkungan yang diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pemulihan dan perbaikan 
lingkungan.

Pasal 51

(1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 diwajibkan untuk : 
a. membuat kajian lingkungan
b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan ; dan
c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.

 (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan yang merusak   
lingkungan   pesisir   dan   merugikan pihak-pihak tertentu. 
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Pasal 52

(1) Perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan perusakan lingkungan  pesisir 
dan  merugikan  pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti rugi

(2) Ganti rugi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan 
kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggungjawab 
kegiatan yang difasilitasi oleh organisasi pengelola pesisir

BABXIII
 MITIGASI BENCANA

Pasal 53

(1) Mitigasi bencana pesisir mencakup upaya pencegahan, penanggulangan 
dan pemulihan sumberdaya pesisir

(2) Mitigasi bencana pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 
pada upaya pancegahan       

(3) Dalam keadaan yang membahayakan, Bupati berwenang mengambil 
tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulan bencana 
pesisir

Pasal 54

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) melalui 
kegiatan struktur dan/atau non struktur

(2) Kegiatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana 
dan prasarana pencegah terjadinya bencana secara buatan atau secara 
alami

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada 
kegiatan non struktur 

(4) Kegiatan non struktur meliputi :
a. penataan ruang, zonasi, atau tata guna lahan tahan bencana;
b. pikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal;
c. standarisasi bangunan serta infrastruktur sarana dan prasarana 

tahan bencana ;
d. pembuatan peta potensi bencana, tingkat kerentanan dan tingkat 

ketahanan ;
e. pelatihan dan simulasi mitigasi bencana ;
f. penyuluhan dan sosialisasi mitigasi bencana ; dan
g. pengembangan sistem peringatan dini bagi bencana yang dapat 

dideteksi lebih awal.
(5) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh 

pengelola sumber daya pesisir
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Pasal 55

(1) Pemulihan kerusakan sumber daya pesisir sebagaimana dimaksud    dalam 
Pasal 53 ayat (1) dilakukan dengan mengembalikan kepada fungsi semula 

(2) Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi, tanggungjawab 
Pemerintah Daerah, pengelola pesisir dan masyarakat

BABXIV
PENGELOLAAN PESISIR DESA

Pasal 56

(1) Dalam pengelolaan sumber daya pesisir terpadu yang berbasis masyarakat, 
Pemerintah Desa melakukan kegiatan :
a. merencanakan kegiatan untuk mengelola sumberdaya pesisir ; 
b. melakukan kegiatan administrasi pengelolaan sumberdaya pesisir;  dan 
c. membuat laporan mengenai pengelolaan sumberdaya pesisir kepada 

Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu yang berbasis 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Bupati

Pasal 57

Pengelolaan sumber daya pesisir terpadu yang berbasis masyarakat meliputi : 
a. Daerah perlindungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ;
b. Penguatan lembaga desa dalam pengelolaan sumber daya pesisir 
c. Rehabilitasi sumberdaya pesisir; dan 
d. Kegiatan peragaan dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

BAB XV 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Bagian Pertama 
Hakdan KewajibanMasyarakat Pesisir 

Pasal 58

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir, pemberdayaan 
masyarakat dilakukan melalui pemberian hak untuk :
a. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan 

pemanfaatan sumber daya pesisir didalam wilayah desanya ;
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b. berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan 
kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan 
pemanfaatan sumber daya pesisir;

c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat pesisir ;

d. mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan izin usaha 
dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir ;

e. mengajkan permohonan sertifikasi atas lahan pemukiman diatas tanah 
Negara yang telah dijadikan tempat tinggal menetap sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan ;

f. memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul karena 
perubahan tata guna lahan sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata 
ruang pesisir; dan

g. mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan 
sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun 
temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 59

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir masyarakat untuk :
a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan dan 

taat kepada peraturan pengelolaan sumber daya pesisir ; dan
b. berperan serta dalam menjaga fungsi-fungsi ekologis sumber daya 

Bagian Kedua
Reran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 60

Lembaga Swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah berperan untuk :
a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan peran serta masyarakat 

lokal dalam pengelolaan pesisir dan laut sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku ; 

b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepelaporan masyarakat lokal 
dalam pengelolaan pesisir dan laut secara berkelanjutan ;

c. menumbuhkan partisipasi masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan 
dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pengelolaan pesisir dan laut ;

d. memberikan saran, pendapat, masukan dan/atau laporan yang diperlukan 

Bagian Ketiga 
Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 61

Perguruan tinggi berperan dalam hal : 
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a. memberikan bantuan teknis dan teknologi dalam pengelolaan pesisir dan 
laut ;

b. membantu dan mendampingi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan 
pengelolaan pesisir dan laut;

c. pelaksanaan pengelolaan pesisir dan laut melalui tridharma perguruan 
tinggi yaitu pendidikan, penelitan dan pengabdian pada masyarakat ; 

d. membantu pemerintah daerah bila diperlukan dalam melaksanakan 
pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan pesisir dan laut

e. mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal 
pengelolaan pesisir dan laut 

f. memberikan saran, pendapat dan masukan diminta atau tidak diminta 
kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan pesisir dan laut; 

g. memberikan informasi menganai prinsip-prinsip pengelolaan pesisir dan 
laut kepada masyarakat lokal ;

Bagian Keempat
Penataan

Pasal 62

(1) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, pentaatan masyarakat 
terhadap hukum perlu ditingkatkan untuk terselengarannya pengelolaan 
sumberdaya pesisir secara bertanggungjawab 

(2) Pelaksanaan pentaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan, supervise dan 
sosialisasi 

(3) Ketentuan mengenai pentaatan masyarakat terhadap hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati

BAB XVI 
MASYARAKAT ADAT

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi dan 
mengukuhkan wilayah masyarakat adat serta hak-hak atas sumber daya 
pesisir 

(2) Pengakuan dan pengukuhan masyarakat adat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harum memperlihatkan persyaratan : 
a. mempunyai wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat yang 

bersangkutan; 
b. memiliki ikatan garis keturunan dengan leluhurnya ; 
c. memiliki hukum adat yang pada kenyataannya masih berlaku ; 
d. memiliki lembaga adat dan system kepemimpinan adat dan 
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e. mempunyai  hubungan timbal balik dengan sumber daya pesisir 
secara turun temurun. 

(3) Pengakuan dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 64

(1) Pengusulan pengakuan dan pengukuhan keberadaan masyarakat dan 
hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya pesisir dilakukan oleh satuan 
masyarakat adat yang bersangkutan 

(2)  Pelaksanaan pentaatan sebagaimana dimasksud pada ayat (1) didasarkan 
pada penelitian yang dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, 
Perguruan Tinggi dan masyarakat adat yang bersangkutan. 

Pasal 65 

Masyarakat adat memiliki hak :
a. Bermata pencaharian dengan memanfaatkan sumberdaya pesisir secara 

turun temurun ;
b. memelihara nilai-nilai, norma dan tradisi yang dilaksanakannya secara 

turun temurun ; 
c. menjaga keberadaan lembaga adat dan sistem kepemimpinan adat dalam 

kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya pesisir ; dan 
d. melakukan pengawasan dan penegakan hukum adatnya terhadap 

pelanggaran diwilayah kewenangannya

Pasal 66

Masyarakat adat berkewajiban untuk :
a. menjaga den mempertahankan kelestarian sumberdaya pesisir ; 
b. memberikan informasi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir kepada 

pemerintah daerah ;
c. membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan 

dan penegakkan hukum diwilayah masyarakat adatnya.

BAB XVII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT LOKAL 

Pasal 67

Masyarakat lokal memiliki hak :
a. ikut serta menyusun program pengelolaan sumberdaya pesisir yang 

berwawasan lingkungan 
b. melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang memanfaatkan 
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sumberdaya pesisir 
c. memperoleh penyuluhan dan ketrampilan tentang pengelolaan 

sumberdaya pesisir ; dan
d. menerima dan memanfaatkan bantuan pembangunan untuk peningkatan 

kesejahteraannya

Pasal 68 

Masyarakat lokal berkewajiban untuk :
a. memelihara dan melestarikan sumberdaya pesisir;
b. menerapkan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wilayah 

pesisir; 
c. membantu pemerintah daerah dalam kegiatan pembinaan, pengawasan 

dan penegakkan hukum diwilayah pesisir ; dan
d. menghormati keberadaan masyarakat adat

BAB XVIII 
ORGANISASI PENGELOLA SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 69

(1) Organisasi pengelolaan merupaken lembaga non struktural yang bertugas 
untuk membantu dan bertanggungjawab kepada Bupati

(2) Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mempunyai 
tugas pokok membantu penyusunan dan perumusan kebijaksn serta 
strategi pengelolaan sumberdaya pesisir 

Bagian Kedua 
Fungsi Organisasi Pengelola

Pasal 70

Pada tahap perencanaan, organisasi pengelola mempunyai fungsi untuk :
a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan ruang dan sumberdaya 

pasisir 
b. Menfasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan 

pengelolaan sumberdaya pesisir; 
c. Mengupayakan keterbukaan melalui penyelenggaraan konsultasi publik 

sebelum dokumen perencanaan ditetapkan secara resmi ; dan
d. Menfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan mitigasi bencana diwilayah 

pesisir 
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Pasal 71

Pada tahap pelaksanaan, organisasi pengelola mempunyai fungsi untuk:
a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan sumberdaya 

pesisir ;
b. memfasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap 

kegiatan yang akan diterbitkan izinnya ;
c. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir ;
d. mengkoordinasikan bantuan teknis dan pendanaan dafam rangka 

pengelolaan sumberdaya pesisir ;
e. memfasilitasi penyetesaian sengketa mengenai pemanfaatan ruang dan/

atau sumberdaya pesisir ; 
f. membantu mengelola data dan informasi pesisir ;
g. melakukan pengkajian terhadap kondisi lingkungan pesisir, yang berkaitan 

dengan rencana pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan 

ruang dan sumberdaya pesisir ; dan
i. mengkoordinasikan upaya pentaatan masyarakat dan saktor-sektor   

terkait terhadap hukum dibidang pengelolaan sumberdaya pesisir

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Pengelola 

Pasal 72

(1) Keanggotaan Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir terdiri dari unsur 
Pemerintah Daerah, Pergur-uan Tinggi, tokoh Masyarakat, Lembaga 
Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Psmerintah yang konsen 
terhadap pengelolaan pesislr dan laut dalam jumfah yang proporsional 
atas dasar prinsip keterwakilan

(2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Pengelola sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dslam Peraturan Bupati

BAB XIX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 73

(1)  Pengawasan dan/atau pengendalian diselenggarakan untuk menjamin 
pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu dan 

(2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan delam 
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir 

(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan 
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lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan 
pengelolaan sumberdaya pesisir

Pasal 74

Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan 
sumberdaya pesisir dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama 
organisasi pengelola pesisir 

Pasal 75

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan / 
atau pengaduan kepada pihak yang berwenang

BAB XX 
PEMBIAYAAN

Pasal 76

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan 
Daerah ini setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah

BAB XXI 
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 77

(1) Penyelesaian sengketa pengelolaan pesisir dan laut dapat ditempuh 
melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara 
sukarela pada pihak yang bersengketa

(2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana pengelolaan pesisir dan laut 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini

(3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa pengelolaan pesisir dan 
laut diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh 
apabila upaya tersebut tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang 
bersengketa

Pasal 78

(1) Penyelesaian sengkeia diluar pengadilan dilakukan oleh para pihak dengan 
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cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau memilih 
adat istiadat/kebiasaan atau kearifan lokal 

(2) Cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk 
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi

(3) Apabila musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa tidak tercapai 
maka para pihak dapat meminta penyelesaian melalui badan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73

(4) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya penyelasaian sengketa diluar pengadilan dinyalakan tidak berhasil 
oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa

BAB XXII
PENEGAKAN HUKUM 

Pasal 79

Pemerinteh Daerah melaksanakan perlindungan sumberdaya alam diwilayah 
pesisir dan laut terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan 
hukum dengan :
a.  menyediakan sarana / prasarana yang diperlukan untuk itu ;
b. melakukan konbinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan 

bidang tugas dan kewenangannya ; 
c. melakukan koordinasi dengan daerah lain ;

Pasal 80

Pemerinteh Desa melaksanakan periindungan sumberdaya pesisir dan laut 
setempat dengan menegakkan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Desa 
yang dibuat sesuai kewenangan desa dan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku 

BAB XXIII
KETENTUAN SANKSI 

Pasal 81

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan tindak pidana, perbuatan 
melawan hukum dari/atau pelanggaran administratif berkenaan dengan, 
lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut dikenakan sanksi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan dan peraturan 
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang bertentangan 
dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 83

(1) hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo 
pada tanggal 30 November 2007
 BUPATI BUTON,

 Cap/Ttd

 Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo 
Pada tanggal 6 Desember 2007
PJT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON

 Drs H. L.M TASLIM
 Pembina Utama Muda, IV/c 
  Nip. 010 124 093
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON 
TAHUN 2007 NOMOR 42
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a.  bahwa wilayah laut Kabupaten Tapanuli Tengah 
memiliki ekosistem terumbu karang sebagai 
kekayaan alam bernilai ekonomi tinggi yang dapat 
dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat;

 b. bahwa berbagai kegiatan kelompok masyarakat 
teiah menimbulkan kerusakan yang berdampak 
buruk terhadap kelestarian dan keberlanjutan 
daya dukung ekosistem terumbu karang sehingga 
diperlukan upaya pengelolaan secara berkelanjutan 
dan berwawasan lingkungan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Terumbu Karang;

Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 7 Drt.  Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten 
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092);

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang 
Landas Kontinen lndonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);
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 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209);

 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3260);

 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Pengesahan United Nations Convention on the Law 
of the Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3319);

 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419);

 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 13.  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);

 11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 11 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nonlor   33);

 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 
Nomor 32 Tahu n 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
Dan Pulau-Pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4739);

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 
tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 377 6);

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang 
Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816);

 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa 
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 
Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);

 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik 
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Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139);

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

 21. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung;

 22. Keputusan MenLeri Negal-a Lingkungan Hidup No. 
51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut;

 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 
44 Tahun 1997, tentang Tata Ruang Kabupaten 
Tapanuli Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan

BUPATI TAPANULI TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLA-
AN TERUMBU KARANG
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1 . Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
DPRD Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Tapanuli Tengah.

9. Pegawai Penyidik adalah pegawai dengan jabatan fungsional sebagai 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Tapanuli Tengah.

10. Lembaga Swadaya Masvarakat (LSM) adalah Lembaga atau organisasi 
non perrierintah yana bergerak dan beraktivitas di bidang lingkungan 
hidup dan atau peniberdayaan masyarakat,

11. Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) adalah lembaga 
yang dibentuk di kecamatan atau desa lokasi proyek yang anggotanya 
berasal darl wakil-wakil Pokmas dan unsur pemerintah kecamatan atau desa

12. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah organisasi masyarakat desa yang 
dibentuk oleh masyarakat sendiri yang memiliki bidang tugas tertentu 
yang memiliki hubungan dalam pengelolaan terumbu karang yang 
disahkan oleh Pemerintah Desa.

13. Pengelolaan terumbu karang adalah upaya untuk mengatur pemanfaatan, 
pelestarian dan rehabilitasi terumbu karang melalui proses perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan 
penegakan hukum.
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14. Pengelolaan yang berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang 
menempatkan masyarakat sebagai pengelola sumber daya alam dan 
jasa lingkungannya yang didukung oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten, dan dunia usaha.

15. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo 
Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari 
jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik 
dengan zooxahthellae.

16. Terumbu Karang adalah struktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap 
gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sedimentasi dan konstruksi 
kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur, dan organisme yang 
mensekresikan kapur.

17 Terumbu buatan adalah habitat buatan yang dibangun di laut dengan 
maksud memperbaiki ekosistem yang rusak sehingga dapat memikat 
jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan menetap;

18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

19. Pemangku Kepentingan (stakeholders) adalah individu atau kelompok 
atau unsur masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam suatu 
wilayah atau sumberdaya yang terdapat dalam suatu wilayah.

20. Tim Monitoring adalah tim yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas 
monitoring.

21. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan 
Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

22. Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim 
Monitoring atau oleh masyarakat untuk memperoleh informasi, dan 
mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengelolaan 
terumbu karang.

23. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir dan laut yang batasnya 
ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan tertentu, dengan fungsi 
utama yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya.

24. Konservasi laut adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati laut 
yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin 
kesinambungan persediaannya dengan tetap, memelihara dan 
meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, serta merehabilitasi, 
sumberdaya alam laut yang rusak;
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25. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir yang meliputi terumbu 
karang, hutan mangrove, padang lamun, atau habitat lainnya secara 
sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup 
secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut.

26. Kawasan Konservasi Laut Daerah (Marine Protected Area) adalah wilayah 
perairan laut termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup 
tumbuhan dan hewan di dalamnya termasuk bukti peninggalan sejarah 
dan sosial budaya di bawahnya, yang dilindungi secara hukum atau cara 
lain yang efektif, baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah 
tersebut.

27. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui 
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya 
dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai 
satu kesatuan dalam Ekosistem idesisir.

28. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah 
dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di 
pantai wilayah laut;

29. Izin adalah suatu persetujuan dari peiabat yang berwenang berdasarkan 
peraturan perundan undang, setelah dipenuhinya persyaratan dan 
pembatasan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

30. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan 
tidak mengekstrasi sumberdaya pesisir dan laut, tetapi memanfaatkan 
fungsinya untuk tempat rekreasi dan pariwisata, sebagai media 
transportasi, sumber energi gelombang dan lain-lain;

31. Jaminan lingkungan adalah deposit dari perseorangan atau badan usaha 
pengguna jasa lingkungan yang memperoleh izin pemanfaatan jasa 
lingkungan sebagai komitmen tidak akan melakukan kegiatan yang dapat 
mengakibatkan rusaknya sumberdaya pesisir dan laut khususnya terumbu 
karang.

32. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan;

33. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
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penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan.

34. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dimaksudkan untuk 
memfasilitasi, mendorong atau membantu agar masyarakat pesisir 
mampu menentukan yang terbaik bagi mereka dalam memanfaatkan dan 
mengelola sumber daya pesisir dan terumbu karang secara lestari.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk pengelolaan terumbu karang yang 
berada di dalam wilayah laut kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli 
Tengah.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pelaksanaan tugas perbantuan 
pengelolaan terumbu karang di luar wilayah laut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

BAB III
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan terumbu karang berlandaskan asas keseimbangan asas kesesuaian, 
asas kepastian hukum, asas keadilan, asas pembangunan berkelanjutan, 
asas kemitraan, asas kerjasama, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas 
kepentingan bersama, dan asas kearifan tradisional.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan terumbu karang meliputi:
a. melestarikan, melindungi, dan merehabilitasi kerusakan terumbu karang;
b. meningkatkan kondisi ekosistem terumbu karang sebagai penunjang 

pembangunan berwawasan lingkungan;
c. meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah melalui penerapan standar 

pengelolaan terumbu karang nasional dan internasional;
d. mendorong kesadaran dan peran serta masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam pengelolaan terumbu karang;
e. memberikan alternatif usaha bagi masyarakat yang tergantung pada 

pemanfaatan ekosistem terumbu karang; dan
f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan pariwisata dan 

jasa-jasa lingkungan terumbu karang dan, ekosistemnya.
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Pasal 5

Sasaran pengelolaan terumbu karang meliputi:
a. penghapusan praktek-praktek pemanfaatan ekosistem terumbu karang 

dengan cara yang merusak;
b. merehabilitasi, terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
c. pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang secara ekstraktif 

pada tingkat yang paling menguntungkan, baik dari aspek ekonomi 
maupun sosial;

d. peningkatan kapasitas kelembagaan desa untuk berperan serta 
menyalurkan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan 
terumbu karang, dan

e. pemeliharaan tertib administrasi perizinan pemanfaatan ekosistem 
terumbu karang melalui pemberdayaan sistem pengawasan berbasis 
masyarakat.

BAB IV
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN

TERUMBU KARANG

Pasal 6

(1) Rencana Strategis Pengeiolaan Terumbu Karang disusun berdasarkan 
Dokumen Rencana Pengelolaan Terumbu Karang yang ditetapkan oleh 
Bupati.

(2) Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terumbu Karang dapat berupa 
dokumen tersendiri, atau merupakan bagian integral dari Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

(3) Dokumen Perencanaan pengelolaan Terumbu Karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Zonasi, 
Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi.

Pasal 7

(1) Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang sekurang-kurangnya 
memuat peraturan tentang berbagai program yang akan dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayah laut yang menjadi 
kewenangannya.

(2) Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu karang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Rencana Zonasi merupakan aspek penataan ruang meliputi pengalokasian 
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kawasan, pemilahan kegiatan yang sinergis dalam suatu kawasan dan 
pengendalian pemanfaatan kawasan.

(2) Rencana Zonasi disusun dengan mempertimbangkan luas kawasan, 
karakteristik terumbu karang, tipe ekosistem, fungsi setiap zona, dan 
rencana pemanfaatannya.

(3) Rencana Zonasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan 
daerah dengan mengakomodasikan aspirasi kepentingan masyarakat dan 
pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan utama.

(4) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Rercana Pengelolaan Terumbu Karang disusun berdasarkan Rencana 
Zonasi dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

(2) Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang sekurang-kurangnya 
memuat tentang prosedur, tanggungjawab dan koordinasi dalam 
pengambilan keputusan mengenai pengelolaan terumbu karang untuk 
kepentingan bersama.

(3) Rencana Pengelolaan ditujukan untuk:
 a. memperoleh manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem terumbu 
karang;

 b. membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan 
masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;

 c. merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana 
dan perbaikannya, serta koordinasi untuk rencana selanjutnya;

 d. merumuskan kegiatan-kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang 
dalam pengelolaan terumbu karang; dan

 e. merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan 
dengan tipe terumbu karang.

(4).  Rencana Pengelolaan Terumbu Karang akan ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati.

Pasal 10

(1) Rencana Aksi merupakan penetapan tindakan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana pengelolaan.

(2) Rencana Aksi memuat sekurang-kurangnya tentang:
 a. masalah-masalah aktual yang terjadi di masyarakat yang harus 

segera ditanggulangi;
 b. tujuan dan sasaran dari aksi yang akan dilaksanakan;
 c. peralatan pendukung yang dipergunakan;
 d. metode pelaksanaan aksi; dan
 e. pendanaan dan sumberdana kegiatan.
(3) Rencana Aksi di tingkat desa disusun oleh LPSTK dan ditetapkan oleh 
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Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.
(4) Rencana Aksi di tingkat Kabupaten disusun oleh Dinas dan ditetapkan 

oleh Kepala Dinas.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 11

(1) Pemanfaatan ekosistem terumbu karang dalam kawasan pengelolaan, 
Pemeriritah Daerah dapat menetapkan dan atau mengatur tata cara 
penangkapan biota dan jenis alat tangkap yang dipergunakan.

(2) Pemanfaatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan 
mempertimbangkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Pasal 12

(1) Pemanfaatan terumbu karang dengan cara dan alat tradisional untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangga, dikecualikan dari kewajiban untuk 
memperoleh surat izin.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan 
kewajiban untuk melaporkan hasil tangkapan dengan tata cara yang akan 
ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Pemanfaatan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan terumbu karang 
untuk tujuan usaha wajib memenuhi semua persyaratan perizinan yang 
berlaku di Daerah.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis 
kegiatan Usaha Wisata Bahari, Kegiatan Penelitian dan kegiatan lainnya 
untuk tujuan usaha.

BAB VI
REHABILITASI TERUMBU KARANG

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan kriteria dan indikator untuk 
menentukan alternatif tindakan rehabilitasi terumbu karang sesuai 
dengan tindakan kerusakan terumbu karang.
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(2) Tindakan rehabilitasi terumbu karang antara lain meliputi:
 a. pemantauan kondisi terumbu karang dan pengukuran kualitas air 

laut;
 b. penanaman terumbu karang buatan;
 c. penutupan kawasan yang sedang direhabilitasi untuk sementara 

waktu dari kegiatan eksploitasi dan usaha;
 d. pengawasan dan evaluasi secara berkala; dan
 e. pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program 

rehabilitasi terumbu karang yang lelah mengalami kerusakan berat.
(3) Ketentuan rehabilitasi terumbu karang diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN

TERUMBU KARANG

Pasal 15

(1) Pengendalian dan pemanfaatan ekosistem terumbu karang dilakukan 
dengan mengembangkan sistem pengelolaan yang dapat mengurangi 
kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang.

(2) Pengurangan kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan pengembangan 
berbagai mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan upaya pemberdayaan masyarakat 
melalui:
a. pengembangan mata pencaharian alternatif
b. pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
c. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pesisir dan 

aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya terumbu 
karang dan ekosistemnya;

d. pengakuan hak dan pelimpahan tanggungjawab kepada masyarakat 
pesisir demi kepastian hukum dalam pengelolaan terumbu karang;

e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan, secara formal 
maupun nonformal, yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat 
terhadap pengelolaan ekosisten terumbu karang;
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f. pengelolaan terumbu karang melalui sinkronisasi antara program-program 
pemerintah dengan aspirasi masyarakat di sekitar terumbu karang;

g. pengembangan lembaga masyarakat pengelola sumberdaya terumbu 
karang;

h. peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat Pemerintah Kabubaten 
dalam mengelola eksosistem terumbu karang; dan

i. upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lainnya yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 17

Hak dan kewajiban masyarakat pesisir dalam pengelolaan terumbu karang 
meliputi:
a. berperan serta dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup;
b. mengelola terumbu karang berdasarkan hukum adat yang berlaku dan 

tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
c. mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang telah melakukan 

kegiatan yang merusak eksositem terumbu karang;
d. memelihara kelestarian terumbu karang sebagai lingkungan sumberdaya 

ikan;
e. mengajukan usulan dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan 

terumbu karang; dan
f melaporkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah kabupaten 

dan perundang-undangan lainnya.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran 
peraturan pengelolaan,terumbu karang.

(2) Masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan atas, pelanggaran hukum 
yana mengakibatkan perusakan dan atau pencemaran terumbu karang 
dan atau ekosistemnya.
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BAB XI
PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat berperan dalam hal:
 a. menyampaikan pendapat dari saran sebagai wujud aspirasi 

masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dari atau membantu 
menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi pemerintah yang 
berwenang;

 b. melakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat 
sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing LSM;

 c. membantu pelaksanaan program-program Pemerintah baik pada 
tingkat desa, kabupaten, provinsi dan nasional;

 d. menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan, pelatihan dan studi 
sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing LSM;

 e. menyampaikan pendapat untuk perubahan dan atau perbaikan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan 
terumbu karang dan

 f. kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan AD/ART masing-masing 
LSM dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan 
peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan berapatisipasi pengelolaan 
terumbu karang wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala 
Dinas dengan menyerahkan salinan atau fotocopy akte pendirian lembaga, 
nama penanggungjawab kegiatan, dan proaram kerja.

BAB XII
PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI

Pasal 20
Perguruan Tinggi dapat berperan dalam memberikan dukungan keilmiahan 
dalam pengembangan, pemulihan dan pengelolaan terumbu karang dalam 
bentuk penelitian, penerapan lptek, data dan informasi hasil-hasil penelitian 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
PEMBAGIAN WEWENANG

Pasal 21

Pemerintah Daerah berwenang mengelola Terumbu karang atas wilayah laut 
satu pertiga (1/3) dari 12 mil laut yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu 
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empat (4) mil laut yang diukur dari garis pantai.

BAB XIV
PERIZINAN

Pasal 22

(1) Setiap kegiatan dan atau usaha pemanfaatan sumber daya terumbu 
karang yang dapat mengurangi daya dukung lingkungan wajib memiliki 
izin pemanfaatan sumber daya terumbu karang.

(2) Persyaratan dan prosedur pemberian izin pemanfaatan sumber daya 
terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan 
dalam Peraturan Bupati.

(3) Pelanggaran atas pemberian izin pemanfaatan sumber daya terumbu 
karang dikenakan sanksi administratif dan perdata berupa teguran, 
peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha untuk sementara, 
pencabutan izin usaha dan atau denda.

(4) Teknis pelaksanaan sanksi administratif dan perdata diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 23

(1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki izin pemanfaatan sumber 
daya terumbu karang diwajibkan mendepositkan sejumlah biaya untuk 
keperluan jaminan lingkungan atas rehabilitasi kerusakan lingkungan.

(2) Nilai biaya yang dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam peraturan 
Bupati.

(3) Besarnya biaya pengganti kerugian atas kerusakan lingkungan ditetapkan 
dengan keputusan Bupati setelah mendapat usulan dari Lembaga 
Pengelola Terumbu Karang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 24

(1) Kepala Dinas mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah, Pemerintah 
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Provinsi, Pemerintah antar daerah yang berdampingan, Pemerintah lintas 
batas daerah, instansi-instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, 
Perguruan Tinggi serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya 
yang memiliki perhatian dan keperdulian terhadap pengelolaan terumbu 
karang.

(2) Koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan 
penegakan hukum.

(3) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah 
kabupaten/kota lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu 
karang.

(4) Kerjasama yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dirumuskan dalam naskah perjanjian kerjasama.

(5) Perumusan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diselenggarakan di bawah kordinasi Pemerintah Provinsi dan atau 
Pemerintah Pusat.

BAB XVII
PENGAKUAN EKSISTENSI HUKUM ADAT

Pasal 25

(1) Kearifan lokal/tradisional masyarakat yang sudah ada tetap diakui 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini dan 
perundang-undangan lain.

(2) Tradisi-tradisi kebiasaan masyarakat setempat maupun Hukum adat yang 
sudah berlangsung lama bagi masyarakat adat tetap diakui sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan perundang-
undangan.

BAB XVIII
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tertentu yang memiliki 
karakteristik ekosistem unik dari wilayah laut Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut daerah.

(2) Di dalam kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), setiap orang dilarang melakukan kegiatan tanpa izin dari Lembaga 
Pengelola.
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BAB XIX
DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

Pasal 27

(1) Pemerintah Desa menetapkan Daerah Perlindungan Laut (DPL).
(2) Di dalam DPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dilarang 

melakukan kegiatan tanpa izin dari LPSTK dan Kepala Desa.

BAB XX
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 28

(1) Pengelolaan Terumbu Karang Kabupaten dilaksanakan oleh dinas atau 
suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk itu.

(2) Lembaga Pengelola Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang pejabat yang memiliki latar belakang pendidikan, 
pengetahuan dan kecakapan yang berhubungan dengan pengelolaan 
terumbu karang.

(3) Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi serta mekanisme keria 
Lembaga Pengelola Terumbu Karang Kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau dengan mengacu 
kepada ketentuan pengelolaan terumbu karang dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Lembaga Pengelola Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat menggunakan jasa konsultan, tenaga ahli, peneliti dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menetapkan berbagai kebijakan 
pengelolaan terumbu karang di daerah.

(5) Pemerintah Kabupaten menjamin tersedianya sumber daya manusia 
yang cakap dan terampil dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk 
menjalankan tugas-tugas pengelolaan terumbu karang.

Pasal 29

Lembaga Pengelola Terumbu Karang Kabupaten memiliki tugas pokok untuk:
a. menyusun dan menjalankan Rencana Pengelolaan Terumbu, Karang 

Kabupaten;
b. merangkum usulan kegiatan dari LPSTK dan atau unsur pemerintah desa;
c. mengkordinasikan anggaran dan kegiatan-kegiatan Lembaga Pengelola 

Sumberdaya Terumbu Karang dan kelompok masyarakat yang menjadi 
anggota LPSTK;

d. melakukan monitoring pengelolaan terumbu karang Kabupaten; dan
e. melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan terumbu karang 

kabupaten.
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Pasal 30

(1) Pemerintah daerah menganggarkan biaya operasional Lembaga Pengelola 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Lembaga Pengelola dapat mengusahakan dan menerima bantuan 
keuangan serta bantuan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan 
tugas-tugas monitoring yang bersifat tidak mengikat yang berasal dari 
pihak ketiga baik nasional maupun internasional.

Pasal 31

(1) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Lembaga Pengelola Sumberdaya 
Terumbu Karang (LPSTK) dalam pengelolaan terumbu karang di tingkat 
desa dibawah pembinaan dan kordinasi oleh Lembaga Pengelola Terumbu 
Karang Kabupaten

(2) Pemerintah Desa menetapkan aturan, prosedur dan tatacara pemanfaatan 
terumbu karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
bedaku.

Pasal 32

(1) LPSTK melaksanakan pengelolaan terumbu karang di Daerah Perlindungan 
Laut

(2) Pengelolaan Daerah PerlindLingan Laut sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tertuang dalam rencana pengelolaan terumbu karang (RPTK).

(3) LPSTK membuat, mengimplementasikan, dan mengevaluasi Rencana 
Pengelolaan Terumbu Karang di tingkat desa.

(4) LPSTK berkoordinasi dengan Kepala Desa, Lembaga Pengelola Terumbu 
Karang Kabupaten dan Dinas terkait dalam melaksanakan program 
pengelolaan berbasis masyarakat

BAB XXI
PUSAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 33

(1) Lembaga Pengelola Terumbu Karang Kabupaten dan Lembaga Pengelola 
Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) menyediakan informasi bagi 
masyaraka dan mendokumentasikan setiap kegiatan pengelolaan terumbu 
karang kabupaten
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(2) Bentuk, alat, dan bahan penyajian informal maupun dokumentasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati.

BAB XXII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan
Pasal34

(1) Bupati menunjuk Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan 
tugas dan fungsi pengawasan berkoordinasi dengan lembaga pengelola 
terumbu karang kabupaten.

(2) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya akreditasi dan biaya-biaya lain 
yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan menjadi Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Daerah ini dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(4) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan 
melalui pemantauan, pengendalian dan pengamatan lapangan terhadap 
program-program pengelolaan terumbu karang.

Pengendalian
Pasal 35

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diiakukan 
melalui penertiban dan penegakan hukum.

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan terhadap 
para pelaku usaha/kegiatan tanpa izin dan atau pelaku usaha/kegiatan 
yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disyaratkan dalam 
perizinan.

(3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
instansi yang berwenang.

BAB XXIII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal36

(1) Setiap orang atau badan dilarang menguasai, memiliki, merusak, 
mengambil, dan memperdagangkan bagian dari koloni atau polip terumbu 
karang.

(2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penangkapan ikan dengan 
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menggunakan bahan kimia, bahan peledak, bahan biologis dan atau alat 
tangkap yang dapat menyebabkan rusaknya koloni terumbu karang dan 
atau ekosistemnya.

(3) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan bom, racun dan bahan 
kimia lainnya yang dapat menimbulkan Pencemaran dan atau kerusakan 
terumbu karang.

(4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan lainnya yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku patut diduga 
dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan terumbu karang.

Pasal 37

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4) adalah tindak pidana kejahatan.

BAB XXIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

(1) Sengketa perdata yang terjadi dalam pengelolaan ekosistem terumbu 
karang akan diselesaikan secara musyarawah mufakat di antara pihak-
pihak yang bersengketa.

(2) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat dalam sengketa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pihak-pihak yang bersengketa dapat menempuh 
cara alternatif yaitu mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Apabila penyelesaian cara altenatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengalami kegagalan, pihak-pihak vang bersengketa dapat menempuh 
penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XXV
PENTAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat menyusun dan menyelenggarakan kegiatan 
penunjang yang ditujukan untuk menegakan hukum dan peningkatan 
kesadaran masyarakat agar mentaati peraturan pengelolaan terumbu karang.

Pasal 40

(1) Penegakan hukum serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran 
peraturan daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

=  20  =



495

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan fungsinya meliputi bidang 
penegakan hukum, dapat diberi wewenang untuk melakukan penegakan 
hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 41

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan data Pasal 36 dikenakan hukuman 
pidana maupun sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan 
perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Undang-undang tentang Perikanan.

(2) Di samping ketentuan sanksi hukuman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi perdata dan atau 
sanksi administratif berupa:

 a.  denda;
 b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 c. penyitaan Jaminan Lingkungan; dan
 d. penyabutan izin usaha;
(3) Nilai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point a ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati.

BAB XXVII
PENYIDIKAN

Pasal 42

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik khusus untuk melakukan 
penyidikan Tindak Pidana di bidang Pengelolaan Terumbu Karang.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana pelanggaran;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya;
d. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi;
e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara;
f. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik 

Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik Polri 
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memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka 
atau keluarganya;

g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-
jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan 
tentang:

 a. pemeriksaan tersangka;
 b. pemasukan rumah;
 c. penyitaan benda,
 d. pemeriksaan surat;
 e. pemeriksaan saksi;
 f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada 

Penyidik Polri.
(4) Penyidik sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini memberitahu-kan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada 
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan 
Perundang-undangan Hukum Acara Pidana.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya 
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah 
ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli 
Tengah.

=  22  =



497

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 27 Desember 2007.

BUPATI TAPANULI TENGAH,
ttd

TUANI LUMBAN TOBING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 27 Desember 2007.

LEMBARAN DAERAH KABUP.ATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 24
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI
TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

I. umum
 Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia dikaruniai oleh 
Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai sumber daya alam laut yang melimpah 
sebagai potensi kekayaan alam nasional yang juga merupakan kekayaan bagi 
ekosistem global.  Indonesia memiliki sumber daya terumbu karang seluas lebih 
kurang 60,000 km2 atau setara dengan 17% dari luas terumbu karang dunia, 
dan menduduki peringkat terluas ke-2 di dunia setelah Australia.  Dilihat dari 
kandungan keanekaragaman hayati, terumbu karang Indonesia mengandung 
70 Genera dan 450 species karang dan diakui sebagai pusat keanekaragaman 
hayati dunia.
 Ekosistem terumbu karang memberikan manfaat yang sangat besar 
bagi masyarakat Indonesia, baik sebagai sumber daya perikanan maupun 
sebagai salah satu daerah tujuan wisata bahari.  Pada sisi yang lain ekosistem 
terumbu karang dapat memberikan keuntungan dan manfaat lain seperti 
penahan deburan ombak dan pencegah laju abrasi pantai.  Pada sisi yang 
lain dari mata rantai kehidupan biota laut, terumbu karang merupakan sentra 
keanekaragaman hayati laut yang berfungsi sebagai daerah asuhan, pemijahan 
dan tempat mencari makan bagi biota laut lainnya.
 Akan tetapi sejalan dengan pertumbuhan dan dinamika kehidupan 
manusia baik yang dilakukan di darat, pesisir dan lautan, ekosistem terumbu 
karang telah mengalami kerusakan yang sangat memprihatinkan.  Penelitian 
yang dilakukan oleh Suharsono-LIPI (2006) menunjukkan bahwa terumbu 
karang Indonesia 5,23% berada dalam keadaan sangat baik, 24,26% dalam 
keadaan baik, 37,34% dalam keadaan cukup, sedangkan dalam kondisi yang 
kurang atau rusak 33,17%.
 Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan Terumbu karang seluas 
25,3 km2 yang tersebar di perairan Teluk Tapian Nauli dan kawasan Pulau 
Mursala.  Berdasarkan Baseline Ekologi Tapanuli Tengah (LIPI, 2006) sebagian 
besar potensi terumbu karang tersebut telah rusak.  Kerusakan ekosistem 
terumbu karang tersebut mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan nelayan 
yang pada akhirnya menurunkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan 
nelayan pesisir Tapanuli Tengah.
 Potensi Terumbu Karang Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut perlu 
dikelola dengan arif dan bijak untuk dimanfaatkan dalam mendukung dan 
mempercepat pembangunan Tapanuli Tengah.  Sejalan dengan rencana 
pembangunan dan pengembanaan Tapanuli (Tapanuli Growth), potensi 
terumbu karang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata bahari 
atau wisata alam atau jasa lingkungan lainnya yang pada akhirnya akan 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tapanuli Tengah.
 Untuk menyelamatkan kondisi terumbu karang, Pemerintah Indonesia 
dengan dukungan dana dari berbagai pihak telah mencanangkan sebuah 
proyek rehabilitasi terumbu karang yang disebut dengan COREMAP (Coral 
Reef Rehabilitation and Management Program atau Program Rehabilitasi dan 
Pengelolaan Terumbu Karang) yang dimulai sejak tahun 1998 dan dilaksanakan 
dalam tiga fase sampai dengan tahun 2013.
 Kajian kebijakan dan kelembagaan pengelola terumbu karang adalah 
merupakan bagian yang mendapat perhatian dari proyek COREMAP tersebut.  
Sampai saat ini belum terdapat kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah 
baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehubungan dengan pengelolaan 
terumbu karang di daerah. Untuk mewujudkan suatu sistem pengelolaan 
terumbu karang yang berkelanjutan, terpadu dengan pendekatan berbasis 
masyarakat, maka perlu kebijakan, dalam bentuk payung hukum di tingkat 
daerah dalam sebuah Peraturan Daerah.
 Sejalan dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah yang 
pelaksanaannya secara luas dan tanggung jawab berada di kabupaten, 
dan sejalan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan sumber daya 
alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib 
dilaksanakan di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merasa 
perlu mengatur pengelolaan terumbu karang, khususnya yang menyangkut 
kelembagaan di daerah dan menuangkannya kedalam Peraturan Daerah ini.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup Jelas

Pasal 2
 Bahwa apabila dalam pelaksanan kewajibannya Pemerintah atau 
Pemerintah Provinsi melaksanakan tugas-tugas koordinasi yang bersifat 
lintans kabupaten/kota dan menyerahkan tugas-tugas pembantuan kepada 
Kabupaten dalam konteks pengelolaan terumbu karang, Peraturan Daerah ini 
juga dapat dipergunakan untuk tujuan itu.

Pasal 3
 Cukup jelas

Pasal 4
 Cukup jelas

Pasal 5
 Cukup Jelas
Pasal 6
 Rencana pengelolaan terumbu karang kabupaten di buat dan 

diimplementasikan oleh lembaga pengelola terumbu karang di tingkat 
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kabupaten.  Rencana pengelolaan terumbu karang di tingkat desa di buat 
dan diimplementasikan oleh LPSTK dibawah pembinaan dan koordinasi.

Pasal 7
 Cukup jelas

Pasal 8
 Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah terdiri dari Zona Inti, Zona 

Penyangga, dan Zona Pemanfaatan.  Pemanfaatan masing-masing zonasi 
diatur dengan dalam Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Kabupaten 
dan/atau peraturan Bupati.

Pasal 9
 Persyaratan ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa segala bentuk 

kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan terumbu karang di 
daerah dilakukan dalam satu gerak dan koordinasi guna pencapaian hasil 
yang optimal.

Pasal 10
 Cukup jelas

Pasal  11
 Cukup jelas

Pasal 12
 Cukup jelas

Pasal 13
 Cukup jelas

Pasal 14
 Cukup jelas

Pasal 15
 Cukup jelas
Pasal 16

 Point b 
 Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat sehingga tekanan terumbu karang berkurang.  
Penetapan MPA yang dikembangkan harus memperhatikan prinsip lestari 
dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan ekologi dan optimalnya daya 
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dukung sumberdaya dapat terwujud.

Pasal 17
 Cukup jelas

Pasal 18
 Cukup jelas

Pasal 19
 Cukup jelas

Pasal 20
 Cukup jelas

Pasal 21
 Cukup jelas

Pasal 22
 Cukup jelas

Pasal 23
 ayat (2)
 Dengan ketentuan ini penanggungjawab pengelolaan terumbu karang 

adalah Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan bagian dari 
Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Koordinasi Sekretariat Daerah 
atau Lembaga Khusus yang dibentuk untuk itu sesuai dengan peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku.  Apabila dilaksanakan oleh dinas, 
maka di bagan organisasi Dinas dibentuk sebuah Bagian atau Seksi yang 
diserahi tugas khusus mengelola terumbu karang yang dipimpin oleh 
seorang pejabat yang memiliki jenjang Eselon.

Pasal 24
 Cukup jelas

Pasal 25
 Cukup jelas

Pasal 26
 Cukup jelas

Pasal 27
 Aturan dan peraturan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut disusun 

oleh LPSTK dan di tetapkan oleh Pemerintah Desa dalam peraturan desa. 
Daerah Perlindungan Laut terdiri dari zona inti dan zona penyangga 
dengan peraturan yang disesuaikan dengan tingkat zonasi.
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Pasal 28
 Cukup jelas

Pasal 29
 Cukup jelas

Pasal 30
 Cukup jelas

Pasal 31
 Dengan ketentuan ini Pemerintah Desa bersama-sama dengan 

unsur masyarakat yang ada di desa dapat, menjalankan tugas-tugas 
pengelolaan terumbu karang.  Pengelolaan di tingkat desa ini harus 
disertai dengan bantuan sarana, prasarana dan sumber daya manusia 
serta pendanaannya yang dikelola secara transparan.  Peraturan Desa 
dibuat sebagai payung hukum di tingkat desa yang kekuatannya mengikat 
setelah terlebih dahulu dikukuhkan oleh Kepala Desa sesuai dengan 
prosedur yang berlaku bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD).  Dalam melaksanakan pengelolaan tingkat desa, LPSTK dan 
Pemerintah Desa dibawah pembinaan dan koordinasi Lembaga Pengeloia 
Terumbu Karang Kabupaten.

Pasal 32
 Rencana Pengelolaan Terumbu Karang merupakan perwujudan partisipasi 

aktif masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang.  Dokumen Rencana 
Pengelolaan Terumbu Karang ini disusun menjadi acuan bagi Lembaga 
Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) dan masyarakat dalam 
melaksanakan pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat di 
tingkat desa.  Rencana Pengelolaan Terumbu Karang ditigkat desa 
menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan Rencana Pengelolaan 
Terumbu Karang Kabupaten.

Pasal 33
 Cukup jelas

Pasal 34
 Cukup jelas

Pasal 35
 Cukup jelas

Pasal 36
 Cukup jelas
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Pasal 37
 Cukup jelas

Pasal 38
 Cukup jelas

Pasal 39
 Cukup jelas

Pasal 40
 Cukup jelas

Pasal 41
 Cukup jelas

Pasal 42
 Cukup jelas

Pasal 43
 Cukup jelas

Pasal 44
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI
TENGAH

TAHUN  2007 NOMOR 27
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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR: 45 TAHUN 2007

TENTANG 

PEMANFAATAN TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3, 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 06 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil, perlu dibentuk Peraturan Gubernur 
tentang Pemanfaatan Terumbu Karang Berbasis 
Masyarakat;

  b. bahwa eksploitasi terumbu karang untuk berbagai 
kepentingan, cenderung semakin tidak terkendali dan 
tanpa perencanaan yang terkoordinasi secara efektif 
dan terpadu, sehingga menimbulkan dampak terhadap 
lingkungan hidup dan aktifitas perikanan;

  c. bahwa upaya pemanfaatan, pengembangan dan 
pelestarian terumbu karang yang merupakan biota 
yang mempunyai peranan yang penting dalam 
ekosistem laut, perlu dilakukan secara menyeluruh 
dan terpadu dalam mendorong peningkatan kesadaran 
dan Pemberdayaan Masyarakat yang produktif dan 
berwawasan lingkungan;

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang 
Pemanfaatan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043);

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum 
Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3319);

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3419);

  4.   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3427);

  5.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai 
Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3556); 

  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996  tentang  
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaga 
Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

  8.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4401);

  9.   Undang-Undang. Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389)

  10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433);

  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomnor 38, Tembahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) 
yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548);

  12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun “2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725);

  13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739);

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang 
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan 
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman 
Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3550);

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata 
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, 
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Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
‘Indonesia Nomor 3660);

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 
Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 ( Nomor 8132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3776); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 temang 
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816);

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838);

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang 
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun -1999 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintaha’n Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

  22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

  23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Keputusan 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum 
Perencanaan Pengelolaan PesisirTerpadu;
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  24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Keputusan 34/Men/2002 tentang Pedoman Umum 
Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

  25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi 
Selatan Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun 1987 Nomor 
01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 50).

  26. Peraturan Daerah Provinsi Tahun 2006 Nomor 6 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir ( Lembaran 
Daerah Provinsi Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Nomor 232);

MEMUTUSKAN

Menetapkan   : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN 
TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur  Gubernur 

penyeleggara Pemerintahan Daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Pengelolaan terumbu karang adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur 

terumbu karang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pemantauan atau pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum.

5. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan 
masyarakat sebagai pengelola sumber daya alam dan jasa lingkungan 
yang didukung oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan dunia usaha. 

6. Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, 
mangrove serta biota laut lain; sumberdaya non-hayati meliputi pasir, air 
laut, mineral dasar laut, dan sumberdaya buatan meliputi infrastruktur 
laut; serta jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar 
laut tempat instalasi bawah air dan energi gelombang laut yang terdapat 
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di Wilayah Pesisir.
7. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo 

Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni dan terdiri 
dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik 
dengan zooxanthellae.

8. Terumbu karang adalah struktur dalam laut dangkal yang berfungsi sebagai 
penahan gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan 
konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur dan organisasi 
mensekrasikan kapur. 

9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk 
keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

10. Degradasi adalah kerusakan,  penurunan kualitas atau penurunan daya 
dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam. 

11. Kebijakan adalah suatu pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan 
dalam pencapaian suatu sasaran. 

12. Strategi adalah metode yang cerdik untuk mencapai tujuan, mencakup 
tindakan-tindakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang 
menyeluruh, dan biasanya mengacu pada rencana yang menyeluruh dan 
berjangka panjang.

13. Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah individu atau kelompok atau 
unsur masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam suatu wilayah atau 
sumberdaya yang terdapat dalam suatu wilayah.

14. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-
temurun bermukim’ di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal-
usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan Sumberdaya Pesisir 
yang memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, 
sosial dan hukum.

15. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat pesisir yang memperlihatkan 
tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima 
sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung 
terhadap Sumberdaya Pesisir tertentu.

16. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis 
beserta segenap unsur terkait dengannya yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspekfungsional.

17. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar 
berbagai Pemangku Kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

18. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui 
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan 
daya dukung serta proses-proses ekologis yarig berlangsung sebagai satu 
kesatuan dalam Ekosistem pesisir.

19. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas 
sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan 
tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator 
yangi1epat’;untuk memantau rencana tingkat nasional. 

20. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arahan pertggunaan 
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sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata 
ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan 
tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah 
memperoleh izin.

21. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka 
kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian 
pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi mengenai 
kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di 
dalam zona.

22. Rencana Aksi adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran 
untuk 3 (tiga) tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan 
berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah, guna 
mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di kawasan 
perencanaan.

23. Kawasan adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang memiliki fungsi tertentu 
yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan 
ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

24. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi 
untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya 
secara berkelanjutan.

25. Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Selatan adalah kawasan 
konservasi di wilayah laut Provinsi Sulawesi Selaan untuk menjamin 
keberlanjutan keanekaragaman hayati laut seperti habitat, Ekosistem, dan 
sumberdaya laut.

26. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang 
peruntukkannya ditetapkan bagi berbagai sektor kegiatan.

27. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan 
organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain 
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.

28. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem 
atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.

29. Daerah Perlindungan Laut adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang dilindungi 
dari pemanfaatan umum untuk tujuan pemulihan dan perlindungan 
habitat, perlindungan plasma nutfah, dan perlindungan induk.

30. Ekstraktif adalah Perlindungan yang bertujuan untuk melindungi 
lingkungan tersebut dari segala pengaruh atau perbuatan manusia 
yang akan mengakibatkan pengaruh kerusakan yang sangat besar pada 
lingkungan yang ada.

31. Non-ekstraktif adalah Perlindungan yang secara alamiah atas dasar 
kesadaran manusia atau perlindungan lingkungan itu sendiri.

32. Kawasan Konservasi Laut secara individu maupun jaringan merupakan alat 
utama dalam melindungi keanekaragaman hayati laut maka dibentuklah 
suatu daerah kawasan yang disingkat KKLD ( Kawasan Konservasi Laut 
Daerah ).

33. Guna menunjang suatu daerah dari kerusakan kawasan maka dibentuklah 
suatu daerah dilaut yang disingkat DPL ( Daerah Perlindungan Laut).
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini diberlakukan di seluruh Wilayah Perairan laut 
Provinsi sesuai batas kewenangan Provinsi

(2) Penyelenggaraan kewenangan provinsi yang berimplikasi pada kewenangan 
otonomi Kabupaten/Kota adalah bersifat koordlnasi, pembinaan dan 
fasilitasi.

BAB II
ASAS, TUJUAN, PRIORITAS DAN SASARAN 

Pasal 3

Pemanfaatan terumbu karang berlandaskan pada asas :
a. keberlanjutan ; 
b. konsistensi ;  
c. keterpaduan ;
d. kepastian hukum ; 
e. kemitraan;
f. pemerataan;
g. peran serta masyarakat;
h. keterbukaan;
i. desentralisasi;
j. akuntabilitas;
k. keadilan; dan
l. kearifan lokal

Pasal 4

Pemanfaatan terumbu karang berbasis masyarakat bertujuan untuk : 
a. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang  

guna menjamin pemanfaatan secara rasional, dan berkelanjutan, 
b. menciptakan pemerataan  manfaat ekonomi  terumbu  karang  guna  

peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
c. melindungi terumbu karang dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggug jawab, 
d. memelihara kelestarian fungsi-fungsi terumbu karang agar tetap dapat 

menunjang ekosistem laut, 
e. meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian  masyarakat dalam 

pemanfaatan dan pengelolaan terumbu karang, dan 
f. terbentuknya kemandirian masyarakat dalam perlindungan dan 
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pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya. 

Pasal 5

Prioritas pemanfaatan terumbu karang adalah :
a. terlindungi, terkonservasi dan termanfaatkannya terumbu karang secara 

berkelanjutan; 
b. terciptanya mekanisme pemanfaatan terumbu karang yang terintegrasi, 

terkoordinasi, dan konsisten baik antar sektor dan antar kabupaten/kota 
atau antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah;

c. dikembangkannya pemanfaatan terumbu karang yang berbasis masyarakat; 
d. tercapalnya  keseimbangan  antara  pemanfatan terumbu  karang  antara  

provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat hukum adat; dan 
e. terciptanya ketaatan dan  kepastian hukum bag! pemerintah, dunia  usaha, 

dan masyarakat dalam pemanfaatan terumbu karang.

Pasal 6

Sasaran pemanfaatan terumbu karang berbasis masyarakat adalah :
a. berkurangnya laju degradasi terumbu karang;
b. terlaksananya pola pemanfaatan terumbu karang berbasis masyarakat 

sehingga terpeliharanya terumbu karang secara lestari; dan 
c. terwujudnya pengelolaan terumbu karang yang seimbang dan   

meningkatnya kemampuan daya dukung lingkungan.

BAB IV
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM 

PEMANFAATAN TERUMBU KARANG

Pasal 7

Pemanfaatan terumbu karang harus memperhatikan :
a.  karakteristik ekosistem terumbu karang;
b. potensi sumber daya kawasan terumbu karang;
c.  tata ruang wilayah dan rencana zonasi pesisir dan laut; dan
d.  kearifan lokal.

Pasal 8

Dalam memanfaatkan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
rencana kegiatan dengan memperhatikan : 
a. rencana strategis pengelolaan terumbu karang ; 
b. aspirasi para pemangku kepentingan ; dan 
c. kondisi sosial masyarakat nelayan.
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Pasal 9

Dalam pemanfaatan terumbu karang diupayakan tidak menimbulkan : 
a. rusaknya habitat biota laut ; 
b. kematian ikan karang/biota lainnya ; 
c. meningkatnya suhu air ;
d. terjadinya sedimentasi dan meningkatnya kekeruhan perairan; 
e. menurunnya spesies karang; dan
f. timbulnya keracunan terhadap habitat biota laut sebagai akibat 

menumpuknya polutan atau pencemaran perairan.

BAB V 
PEMANFAATAN EKSTRAKTIF

Pasal 10

(1) Pemanfaatan secara ekstraktif boleh dilakukan penangkapan / pengambilan 
terhadap : 
a. ikan hias dan ikan karang; 
b. ikan lainnya;
c. tumbuhan berupa rumput laut; dan 
d. hasil budidaya terumbu karang.

(2) Penangkapan terhadap ikan karang dan ikan lainnya dapat dilakukan 
dengan ketentuan:
a. bukan ikan karang yang dilindungi;
b. penangkapan ikan karang dengan cara yang ramah lingkungan; c.  

jumlah yang boleh ditangkap sesuai dengan kuota sebagaimana  
tersebut pada Lampiran Peraturan Gubernur ini ; 

d. ukuran yang boleh ditangkap sesuai dengan ukuran yang  tersebut 
pada Lampiran Peraturan Gubernur ini;

e. waktu penangkapan disesuaikan dengan masa pemijahan ikan,  
dan 

f. penunjukan lokasi penangkapan.

BAB VI 
PEMANFAATAN NON EKSTRAKTIF

Pasal 11

(1) Pemanfaatan secara non-ekstraktif dapat dilakukan berupa memanfaatkan 
keindahan/panorama alam dan jasa-jasa lingkungan lainnya untuk 
keperluan wisata dan rekreasi.
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(2) Pemanfaatan jasa-jasa lingkungan kawasan terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a.  wisata selam/rekreasi selam; 
b. ambil gambar/foto; dan 
c.  menikmati/mengamati tumbuhan terumbu karang.

(3) Pemanfaatan terhadap jasa-jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus memiliki ijin dari Dinas Kelautan dan Perikanan, atau instansi 
yang menangani terumbu karang.

Pasal 12

(1) Selain pemanfaatan kawasan terumbu karang sebagaimana, dimaksud 
dalam Pasal 9, 10 dan Pasal 11 dapat dilakukan berupa : 
a. penelitian; dan 
b. pendidikan dan pelatihan.

(2) Pemanfaatan dengan penelitian dan pendidikan dan pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

BAB VII 
PEMANFAATAN SECARA TRADISIONAL

Pasal 13

(1) Pemanfaatan ikan terumbu karang dan ikan lainnya oleh nelayan kecil atau 
tradisional dengan cara dan/atau alat tradisional yang dipergunakan hanya 
untuk kebutuhan rumah tangga tidak memerlukan ijin.

(2) Nelayan kecil atau tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

(3) Secara berkala penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil 
tradisional harus melaporkan alat tangkap dan hasil tangkapannya, serta 
didata/dilaporkan kepada petugas Pemerintah Desa.

BAB VIII KONSERVASI
Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pembentukan KKLD dilakukan berdasarkan kriteria:
a. ekologi, meliputi keanekaragaman sumber daya hayati, kealamiahan, 

keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan dan produktivitas; 
b. sosial-budaya, meliputi tingkat kepentingan potensi ancaman, kearifan 

lokal serta adat istiadat; dan 
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c. ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, 
estetika dan kemudahan mencapai kawasan.

Pasal 15

Daerah membentuk KKLD dengan tujuan untuk : 
a. menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem; 
b. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan   

secara berkelanjutan; 
c. menjamin pemanfaatan sumber daya terumbu karang sebagai obyek 

pendidikan, penelitian, marikulturdan pariwisata; dan 
d. melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional 

laut.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai KKLD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua 
Zonasi

Pasal 17

Pembantukan KKLD disusun menurut zonasi yang terdiri dari :
a. zona inti;
b. zona perikanan berkelanjutan;
c.  zona pemanfaatan; dan
d. zona lainnya

Pasal 18

Zona lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi: 
a. zona perlindungan; 
b. zona pemanfaatan tradisional; dan 
c. zona rehabilitasi,

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 19

Proses penetapan KKLD dilakukan melalui tahap-tahap: 
a. usulan inisiatif; 
b. identifikasi dan inventarisasi; 
c. pencadangan kawasan; dan 
d.  penetapan.
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Pasal 20

Pelaksanaan tahap-tahap penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 dengan mengikuti tata cara:
a. pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan dilakukan oleh  instansi yang 

berwenang, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara 
aktif.

Pasal 21

Pengusulan penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat 
dilakukan oleh :
a. perseorangan;
b. kelompok masyarakat;
c. lembaga penelitian;
d. lembaga pendidikan;
e. pemerintah daerah; dan
f. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 22

Pencadangan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, diawali 
dengan penetapan melalui Peraturan Desa, kemudian ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur dan selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat
Daerah Perlindungan Laut

Pasal 23

(1) Setiap Desa dapat membentuk DPL yang dapat diatur dalam Peraturan 
Desa.

(2) DPL dibentuk dengan tujuan untuk menjaga sumber daya laut di wilayah 
perairan desa.

(3) Pengelolaan DPL dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi 
ekologi dan melibatkan peran serta masyarakat.

(4) DPL ditutup secara permanen yang merupakan zona inti KKLD.
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BAB IX
BUDI DAYA KARANG 

Pasal 24

(1) Pemanfaatan karang dapat dikembangkan melalui budidaya, antara lain 
dengan teknik transplantasi dan/atau teknik kombinasi berupa rangka 
besi, jaring dan sub serat.

(2) Pengembangan budidaya karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memperhatikan lokasi, jenis karang, kualitas perairan dan kesiapan 
masyarakat pengelola, 

(3) Dalam mengembangkan budidaya karang, harus tetap menjaga 
terjaminnya keanekaragaman genetik karang.

BAB X
PEMANFAATAN TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 25

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penangkapan ikan karang :
a. setiap pemanfaatan terumbu karang harus melibatkan masyarakat 

setempat atau pemangku kepentingan;
b. dalam pemanfaatan terumbu karang, agar seantiasa menghormati dan 

menjaga kearifan lokai/hukum adat setempat; dan 
c. masyarakat adat/lokal yang memanfaatkan terumbu karang sesuai dengan 

kearifan lokal tidak memerlukan ijin. 
d. pemanfaatan  sebagaimana  pada  point c, tetap harus sesuai  prosedur 

apabila ditalukan di wilayah DPL dan KKLD.

BAB XI 
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIJINAN

Pasal 26

Persyaratan dan tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi ketentuan :
a. persyaratan ijin dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum 

Indonesia ; 
b. syarat-syarat administrasi dan prosedur pemberian ijin sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
c. diutamakan pemberian ijin kepada warga/penduduk Provinsi Sulawesi 

Selatan 
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BAB XII
KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DIPERBOLEHAN 

DALAM PEMANFAATAN TERUMBU KARANG

Pasal 27

Dalam memanfaatkan terumbu karang tidak diperbolehkan melakukan: 
a. menggunakan bahan peledak seperti bom dan/alau listrik; 
b. menggunakan bahan kimia berupa racun dan/atau sianida;
c. menggunakan alattangkap ikan berupa jaring trawl atau sejenisnya;
d. menggunakan alat jaring dasar;
e. menempatkan bubu;
f. membuang jangkar;
g. berjalan di atas karang;
h. menjalankan kapal di perairan dangkal;
i. menggunakan alat pendorong perahu; dan
j. pengambifan karang untuk hiasan dan/atau cinderamata yang berasal dari 

alam.

BAB XIII 
SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 28

(1) Terhadap kegiatan yang menyimpang dari syarat-syarat pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan tindakan 
peringatan untuk memenuhi/mellngkupi persyaratannya.

(2) Terhadap kegiatan yang menimbulkan hal-hal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dikenakan tindakan administratif berupa pembekuan 
sementara terhadap ijinnya.

(3) Terhadap kegiatan-kegiatan yang dengan sengaja melakukan hal-hal yang 
tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan 
tindakan administratif berupa pencabutan ijin.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
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Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 

Ditetapkan di Makassar 
Pada tanggal 17 Desember 2007
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

H. M AMIN SYAM

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 17 Desember 2007 
SEKRETAIRS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

H. A. MUALLIM, SH, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 45
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

Menimbang  :  a. bahwa Kabupaten Bintan memiliki ekosistem terumbu 
karang yang potensinya dapat dikembangkan sebagai 
penunjang pembangunan dan ekonomi daerah baik 
berupa sumberdaya ikan maupun jasa lingkungan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

 b. bahwa ekosistem terumbu karang perlu 
dipertahankan kelestariannya untuk menjamin 
kelangsungan pemanfaatan sumberdaya hayati laut 
dan perairan di sekitamya dengani melibatkan peran 
serta masyarakat;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a 
dan huruf b pertu diatur dengan Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419);

 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lebaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3427); 

4. Undang-Undang...
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 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1990 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3943);

 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Ratifikasi Konvensi Perserikatan mengenai 
Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888);

 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4237);

 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);

 11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433);

 12.  Undang-undang  Nomor 32 Tahun   2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

  
Pemerintahan... 
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  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);

 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739);

 15. Peraturan Pemeritah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 8132 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3776);

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan atau.  Perusakan Laut. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816);

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838);

 18. Peraturan Pemeritah Nomor 82, Tahun 1999 tentang 
Angkutan di Perairan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 85.  Tahun 1999 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya Beracun (83) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Kwalitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4161);

 21. Peraturan...
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 21.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan pemerintah antara pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik 
lndonesia.Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang 
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

 23.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi 
Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4605, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah 
Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737);

 25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun’2007 tentang 
Konservasi Sumberdaya Ikan Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4779);

 26. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;

 27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung;

 28. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir 
Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 61);

 29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Kep. 41/MEN/2000 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan 
dan Berbasis Masyarakat;

 30. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Kop. 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Pesisir Terpadu;

 31. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Kep. 34/MEN/2002 tentang, Pedoman Umum 
Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

32. Keputusaan...
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 32. Keputusaan Menteri Kelautan dan Perikanan Kep.38/
MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan 
Ekosistem Terumbu Karang.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :  PERATURAN  DAERAH KABUPATEN BINTAN 
TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan

5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Bintan

6. Terumbu Karang adalah struktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap 
gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi 
kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur, dan organisme yang 
mensekresikan kapur;

7. Pengelolaan Ekosistem terumbu karang adalah upaya untuk mengatur 
kawasan terumbu karang melalui proses perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, pengawasan, evaluasi, penelitian, pengorganisasian, dan 
penegakan hukum;

8. Ekosistem terumbu karang adalah semua spesies, habitat dan sumberdaya 
alam lainnya yang terkait dengan terumbu karang yang menipakan bagian 
lingkungan sumberdaya ikan yang terbentuk oleh suatu proses biogeofisik 
dan kimia perairan.

9. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui 
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya 
dan daya dukung serta proses-proses. ekologis yang berlangsung sebagai 
satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir;

10. Rencana...
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10. Rencana Strategi adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas 
sektor untuk pengelolaan terumbu karang melalui penetapan tujuan, 
sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator 
yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah;

11. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan 
sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan 
struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat 
kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boteh dilakukan serta kegiatan 
yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;

12. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka 
kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam pengkoordinasian 
pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah 
mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan 
pengelolaan di zona yang ditetapkan;

13. Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan terumbu karang 
yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal untuk satu atau 
beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan 
berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah daerah dan 
pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber 
daya terumbu karang disetiap kawasan perencanaan;

14. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan 
keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya agar senantiasa tersedia 
dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan 
makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan 
datang;

15. Daerah Perlindungan Laut adalah Zona Inti bagian kawasan konservasi 
laut daerah dalam skala desa yang dikeloia oleh masyarakat;

16. Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah bagian dari wilayah laut 
kewenangan pemerintah daerah, termasuk tumbuhan dan hewan di 
dalamnya, serta bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya yang 
dilindungi secara hukum atau cara-cara lain yang efektif baik sebagian 
maupun seluruh lingkungan alamnya;

17. Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah merupakan suatu bentuk 
rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui batas-batas fungsional 
sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-
proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekologis. Zonasi 
Kawasan Konservasi Laut Daerah terdiri atas Zona Inti, Zona Perikanan 
Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya;

18. Zona lnti adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan mutlak 
habitat dan populasi ikan, penelitian dan pendidikan;

19. Zona...
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19. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah zona yang diperuntukkan bagi 
perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat 
dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata 
dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan.

20. Zoria Pemanfaatan adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan 
habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan 
pengembangan, dan pendidikan;

21. Zona Lainnya adalah zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, 
dan Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan 
sebagai zona tertentu antara lain Zona Perlindungan, Zona Rehabilitasi 
dan sebagainya;

22.  Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka 
meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan 
dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau 
drainase.

23. Desa adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 12 
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;

24. Komite Pengeloa Terumbu Karang adalah organisasi yang dibentuk 
oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk mengeloa ekosistem 
terumbu karang;

25. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

26. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya ekosistem 
terumbu karang yang mempunyal kepentingan langsung dalam 
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya;

27. Pemanfaatan ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang 
dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang;

28. Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang tanpa mengekstraksi ekosistem terumbu karang.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

 Pengelolaan kawasan terumbu karang diselenggarakan dengan asas manfaat,
 asas kemitraan, asas pemerataan, asas peran serta masyarakat, asas keadilan,
 asas keterpaduan, asas keterbukaan, dan asas pembangunan berkelanjutan

Pasal 3...
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Pasal 3

Pengelolaan terumbu karang bertujuan untuk:
a. Terpeliharanya kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai basis 

penunjang pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan;
b. Tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistem terumbu 

karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
pesisir;

c. Terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan ekosistem terumbu 
karang berbasis masyarakat;

d. Terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan 
jasa lingkungan ekosistem terumbu karang.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan terumbu kerang adalah
a. Penghapusan praktek-praktek pemanfaatan ekosistem terumbu karang 

dengan cara yang merusak dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang 
yang telah mengalami kerusakan;

b. Pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang secara ekstraktif 
dan non ekstraktif pada tingkat yang paling menguntungkan, baik dari 
aspek ekonomi maupun sosial;

c. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa untuk berperan serta 
menyampaikan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan 
ekosistem terumbu karang dan;

d. Tertatanya tertib administrasi perizinan pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang melalui pemberdayaan sistem pengawasan berbasis masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

 Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi perumusan
 kebijaksanaan mencakup perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi ekosistem
 terumbu karang, kawasan konservasi laut daerah, peran serta masyarakat
serta pengawasan dan pengendalian

Pasal 6

 Peraturan Daerah ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan
 dan/atau usaha pemanfaatan sumberdaya dan/atau jasa lingkungan ekosistem
 terumbu karang yang berada dalam wilayah laut kewenangan Pemerintah
Daerah

BAB IV...
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BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

(1). Perencanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang disusun berdasarkan 
Dokumen Perencanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2).  Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terumbu Karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 
Rencana Strategi, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana 
Aksi.

Bagian Kedua
Rencana Strategi

Pasal 8

(1) Rencana Strategi menjabarkan kebijakan pengelolaan sebagai arahan 
bagi program-program, pengelolan ekosistem terumbu karang di wilayah 
laut kewenangan pemerintah daerah beserta prioritas pelaksanaannya 
dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Rencana Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi 
setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Rencana Zonasi

Pasal 9

(1) Rencana Zonasi disusun sebagal tindak lanjut dan penetapan kawasan-
kawasan pengelolaan ekosistem terumbu karang, di wilayah laut 
kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Rencana Zonasi disusun dengan mempertimbangkan luas kawasan, 
karakteristik terumbu karang, tipe ekosistem, serta fungsi setiap zona 
dan rencana pemanfaatannya.

(3) Rencana Zonasi memuat rumusan kebijakan pengaturan tentang kegiatan 
dan atau usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam setiap 
zona yang telah ditetapkan peruntukannya.

(4) Rencana Zonasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan 
daerah dengan mengakomodasikan aspirasi masyarakat dan pelaku 
usaha sebagai pemangku kepentingan.

Bagian...
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Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan

Pasal 10

(1) Rencana Pengelolaan disusun  berdasarkan rencana Zonasi dengan 
mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan para pemangku 
kepentingan.

(2) Rencana Pengelolaan memuat prosedur, tanggung jawab dan koordinasi 
dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan ekosistem terumbu 
karang sebagai kepentingan bersama.

(3) Rencana Pengelolaan ditujukan untuk:
 a. Memperoleh  manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
 b. Membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat 

dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan asas 
kemitraan;

 c. Merumuskan kesepakatan sebagai landasan bagi peninjauan bersama 
secara sistematis terhadap usulan program pengelolaan ekosistem 
terumbu karang;

 d. Merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana 
dan perbaikannya serta koordinasi perencanaan selanjutnya;

 e. Merumuskan kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang beserta 
ketentuan norrnatifnya;

 f. Merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan 
dengan tipe terumbu karang.

Bagian Kelima

Rencana Aksi

Pasal 11

 Rencana Aksi dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang memuat
: ketentuan tentang
(1).  Pengidentifikasian masalah-masalah aktual yang harus segera 

ditanggulangi disertai dengan tujuan, sasaran, serta kegiatan yang akan 
dilaksanakan, termasuk pendanaan dan sumber dananya.

(2) Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi serta pembiayaannya 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V...
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BAB V

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

(i) Pemanfaatan ekosistem terumbu karang dapat dilakukan secara ekstraktif 
dan nonekstraktif.

(2) Pemerintah Daerah menetapkan jenis ikan, ukuran, dan jumlah 
tangkapan serta alat tangkap yang diperbolehkan pada satuan waktu 
tertentu atau untuk setiap musim penangkapan ikan pada setiap kawasan 
pengelolaan.

(3) Pemerintah Daerah menetapkan kuota penangkapan ikan untuk setiap 
pemangku kepentingan berdasarkan pemilikan alat tangkap, kemampuan 
penangkapan, atau daerah penangkapan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Skala Rumah Tangga

Pasal 13

(1) Pemanfaatan sumber daya ikan karang dengan cara dan/atau alat 
tradisional untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikecualikan dari 
kewajiban untuk memperoleh surat izin.

(2) Pengecualian dan kewajiban untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan hasil 
tangkapan menurut tata cara yang ditetapkan instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 14

(1) Pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan ekosistem terumbu 
karang untuk tujuan usaha wajib memenuhi temua persyaratan 
perizinan.

(2) Persyaratan perizinan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati.

BAB VI...
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BAB VI

KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menunjuk Kawasan Konservasi Laut Daerah untuk 
melestarikan fungsi dan peranan ekosistem terumbu karang dan ekosistem 
terkait lainnya dalam kehidupan di lautan dan daratan sesuai dengan 
kewenangannya.

(2) Proses identifikasi calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan bersama 
instansi terkait.

(3) Penataan batas Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan setelah 
melalui proses penunjukan dan penetapan status kawasan.

(4) Dalam upaya pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah perlu disusun 
Rencana Pengelolaan Kawasan.

(5) Rencana Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
memuat zonasi yang terdiri atas zona inti, zona perikanan berkelanjutan, 
zona pemanfaatan dan zona lainnya.                    

(6) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

 Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan oleh satuan organisasi
 yang berada dalam struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Bintan

Bagian Kedua

Daerah Perlindungan Laut Skala Desa

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah mengakui praktek-praktek pengelolaan ekosistem 
terumbu karang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat sepanjang 
dalam kenyataannya memang ada dan secara efektif dijalankan dan 
ditaati oleh segenap anggota masyarakat, serta tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

(2) Pemerintah...
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(2) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Daerah Perlindungan Laut 
yakni Zona lnti Skala Desa dan membina kemandiriannya.

(3) Pemerintah Daerah mengakui dan membina Daerah Perlindungan Laut 
Skala Desa yang telah ada dan berlaku efektif serta mendapat dukungan 
masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemerintah Desa

Pasal 18

(1) Pemerintah desa membuat peraturan tentang pengelolaan ekosistem 
terumbu karang pada skala desa sesuai dengan kewenangannya.

(2)  Kewenangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 a. Menginventarisasi, pemberian nama dan penentuan batas pengelolaan 

ekosistem terumbu karang di wilayah laut kewenangan Pemerintah 
Daerah;

 b. Menerbitkan peraturan desa mengenai pengelolaan ekosistem 
terumbu karang;

 c. Mengusulkan status gugusan terumbu karang tertentu sebagai 
kawasan konservasi flora fauna, dan atau habitat;

 d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan 
pengelolaan ekosistem terumbu karang dan telah diserahkan 
pelaksanaannya oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa;

 e. Melaksanakan wewenang tertentu dalam pengelolaan ekosistem 
terumbu karang yang telah diserahkan oleh pemerintah daerah 
kepada pemerintah desa; dan

 f. Melaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah 
propinsi dan/atau pemerintah kabupaten dalam rangka pengelolaan 
ekosistem terumbu karang.

Bagian keempat

Tugas dan Tanggung Jawab

Kecamatan

Pasal 19

(1) Kecamatan yang wilayahnya berbatasan dengan laut mempunyai tugas 
dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan yang berkaitan 
dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Daerah.

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaiama dimaksud dalam ayat 
(1) didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII...
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BAB VII

REHABILITASI TERUMBU KARANG

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan kriteria dan indikator untuk 
menentukan afternatif tindakan rehabilitasi sesuai dengan tingkat 
kerusakan ekosistem terumbu karang.

(2) Alternatf tindakan rehabilitasi ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

 a. Penempatan terumbu karang buatan, pencangkokan dan/atau 
transplantasi karang;

 b. Pembebanan tanggung jawab rehabilitasi kepada pemangku 
kepentingan;

 c. Pembiayaan dan sumber dananya;
 d. Penutupan kawasan yang sedang direhabilhasi untuk sementara 

waktu dari kegiatan eksploitasi atau moratorium;
 e. Pengawasan dan evaluasi;
 f. Pengembangan teknik-teknik pengelolaan spesifik yang sesuai 

dengan kondisi setempat;
 g. Pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program 

rehabilitasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami 
kerusakan berat.

(3) Ketentuan mengenai tindakan rehabilitasi ekosistem tcirumbu karang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati.

BAB VIII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 21

(1) Pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang dilakukan dengan 
mengembangkan sistem pengelolaan yang dapat mengurangi tekanan 
terhadap ekosistem terumbu karang

(2) Pengurangan  tekanan terhadap ekosistem  terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaui pengembangan mata 
pencaharian alternatif bagi masyarakat.

Bagian Kedua...
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Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 22

(1) Sistem dan mekanisme perizinan diarahkan untuk mengendalikan 
kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan pada tingkat tertentu guna 
menjamin kelestarian ekosistem terumbu karang dan keberlanjutan 
pengusahaannya. 

(2) Sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan Tambahan

Pasal 23

 Pemberian izin pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk setiap jenis
 kegiatan dan/atau usaha dapat membebankan persyaratan tambahan guna
menjamin tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat

Tindakan Administratif

Pasal 24

(1) Tindakan administratif dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran 
terhadap persyaratan tambahan dimaksud dalam pasal 23

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
teguran, peringatan, denda, penghentian kegiatan untuk sementara, dan 
pencabutan izin usaha.

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberi dorongan terhadap proses pemberdayaan 
masyarakat melalui upaya-upaya :

a. Pengembangan...
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a. Pengembangan mata pencaharian afternatif;
b. Pengembangan teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan;
c. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan aparat 

pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
d. Pengakuan hak dan pelimpahan tanggung jawab kepada masyarakat 

demi kepastian hukum dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
e,  Penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan 

kemampuan masyarakat untuk menyusun rencana pengelolaan ekosistem 
terumbu karang;

f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait 
dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;

g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di betagai institusi melalui 
perekrutan, pelatihan, serta pendidikan formal maupun informal;

h. Penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu 
karang;

i. Pengaktualisasian tradisi musyawarah untuk mufakat yang berorientasi 
pada penguatan komitmen masyarakat untuk mengelola ekosistem 
terumbu karang berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 26

Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang, 
meliputi :
a.  Berperan serta dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
b. Mengajukan usul dan/atau pendapat dalam rangka penyusunan rencana 

pengelolaan terumbu karang;
c. Mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang telah melakukan 

kegiatan yang menimbulkan kerugian;
d. Mengelola ekosistem terumbu karang berdasarkan hukum adat 

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;

e. Memelihara kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai dukungan 
sumber daya ikan;

f. Melaporkan setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini 
dan peraturan perundang-udangan terkait lainnya.

Bagian...
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Bagian Ketiga

Peranserta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 27

Dalam rangka  pengelolaan ekosistem terumbu karang, Lembaga Swadaya 
Masyarakat berperanserta untuk :
a. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat 

dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
b. Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat 

dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
c. Menumbuh kembangkan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan 

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang;
d. Menyampaikan informasi tentang kegiatannya sepanjang berkaitan 

dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
e. Menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem 

terumbu karang berdasarkan hasil pengamatannya di lapangan;
f. Membantu menyatukan aspirasi masyarakat kepada instansi pemerintah 

daerah yang berwenang;
g. Membantu pelaksanaan program-program pemerintah baik pada skala 

desa maupun kabupaten;
h. Menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah tentang prospek dan 

kendala tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Bagian Keempat
Peranserta Perguruan Tinggi

Pasal 28

Dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang, perguruan tinggi dapat 
berperanserta dalam :
a.  Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat hasil penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b.  Membantu mendirikan, mengoperasikan, dan mengembangkan pusat data 

dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu 
karang;

c. Membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan 
ekosistem terumbu karang;

d. Mengembangkan sumber data dan infomasi tentang pengelolaan 
ekosistem terumbu karang;

e. Mengembangkan...
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e. Mengembangkan tata cara budidaya dan penangkapan ikan yang ramah 
lingkungan;

f. Mengembangkan kriteria dan indikator ilmiah untuk memantau kondisi 
lingkungan ekosistem terumbu karang;

g. Mengembangkan pengelompokan terumbu karang berdasarkan kriteria 
tertentu dalam kaitan dengan rencana pengelolaan.

BAB X

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 29

 Pengelolaan Terumbu Karang dilaksanakan oleh Komite Pengelola Terumbu
 Karang secara terpadu yang dikoordinasikan oleh instansi yang menangani
kelautan dan perikanan

Pasal 30

 Keanggotaan Organisasi Pengelola terdiri dari dinas-dinas teknis daerah,
akademisi, lembaga non-pemerintahan/LSM, pengusaha, tokoh masyarakat

Pasal 31

 Organisasi Pengelola mengkoordinasikan kebijakan dan program yang
berkaitan dengan  pengelolaan ekosistem terumbu karang

Pasal 32

 Struktur Organisasi Pengelola Terumbu Karang, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
 Sekretaris, Bendahara, dan Anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Bupati

Pasal 33

Organisasi Pengelola mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai :
a. Media dan/atau forum koordinasi antara kepentingan pemerintah 

kabupaten dan masyarakat, khususnya dalam rangka peningkatan 
kerjasama dengan pengusaha swasta;

b. Media dan/atau forum pertukaran data dan informasi, aplikasi ilmu 
pengetahuan dan teknotogi, pendidikan dan latihan dalam rangka -
pengelolaan ekosistem terumbu karang;

c. Media...
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c. Media dan/atau forum pembahasan kebijakan sistem terumbu karang 
yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, 
pengawasan, dan penegakan hukum;

d. Media dan/atau forum untuk memberikan masukan kepada instansi yang 
berwenang delam pemberian izin;

e. Media dan/atau forum penggalian dan penggalangan sumber dana. untuk 
kepentingan pengelolaan ekosistem terumbu karang;

f. Fasilitator dalam penyelidikan perkara pelanggaran terhadap ketentuan 
Perda;

g. Fasilitator dalam penyelesaian sengketa antar pemangku kepentingan;

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 34

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan 
Daerah ini dilaksanakan dengan melibatkan peranserta masyarakat;

(2) Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dikembangkan 
melalui perangkat pemantauan, pengendalian, dan pengamatan lapangan 
terhadap realisasi program-program pengelolaan ekosistem terumbu 
karang;

(3) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengendalian 

Pasal 35 

(1)  Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan 
Daerah ini dilakukan melalui penertiban dan penegakan hukum;

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
para pelaku kegiatan/usaha tanpa izin dan/atau pelaku kegiatan/usaha 
yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diisyaratkan dalam 
perizinannya;

(3 Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
instansi yang berwenang melalui pengenaan sanksi administratif.

BAB XII...
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BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

(1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ekosistem terumbu karang pada 
tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk 
mufakat;

(2) Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrage 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui altematif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mengalami kegagalan, para pihak dapat menempuh upaya 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB XIII

KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah 
daerah kabupaten/kota lain, khususnyah mengenai kerjasama pengaturan 
yang berkaitan pengelolaan ekosistem terumbu karang;

(2) Perumusan hak dan kewajiban yang timbul dari kerjasama dengan daerah 
kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan di 
dalam naskah perjanjian kerjasama;

(3) Perumusan naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:
a. Menangkap ikan karang dengan menginjak terumbu karang;
b. Lego jangkar di lokasi terumbu karang atau di kawasan konservasi ;
c. Kegiatan tertentu yang patut diduga dapat menimbulkan pencemaran 

dan/atau perusakan ekosistem terumbu karang.
d. Memasuki Daerah Perlindungan Laut tanpa izin dari instansi yang 

berwenang. Merusak tanda batas Daerah Perlindungan Laut.
f. Membuang limbah domestik di Kawasan Konservasi Laut Daerah.

BAB XV...
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BAB XV

PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Pertama

Umum

Pasal 39
 Penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah diatur di
 dalam peraturan yang lebih tinggi, baik berupa petanggaran maupun kejahatan,
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Bagian Kedua

Penaatan

Pasal 40

 Pemerintah Daerah rnenyusun dan rnenyelenggarakan program-program penunjang
 yang diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan
yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang

Bagian Ketiga

Penegakan Hukum

Pasal 41

(1)  Sistem dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan 
Daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang 
kelautan dan perikanan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran 
ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 42 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan 
Daerah ini pada setip tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;

(2) Selain dari dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemerintah daerah dapat menghimpun dana untuk pengelolaan 
ekosistem terumbu karang yang berasal dari sumber-sumber pendanaan lain 
termasuk pendanaan dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XVII...
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BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 38 dipidana paling lama 
6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.- (Lima 
puluh juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Seiain oleh pejabat penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana 
sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 berwenang:

 a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan atau atas 
nama lembaga tertentu tentang adanya tindak pidana;

 b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta 
melakukan pemeriksaan;

 c. Menyuruh berhenti seseorang dan atau lembaga tertentu dan 
memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

 d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang dan atau perwakilan 

lembaga;
 f.  Memanggil seseorang dan atau perwakilan lembaga untuk didengar 

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara;
 h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik 

POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik 
POLRI mernberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, 
tersangka atau keluarganya;

 i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara, setiap tindakan 
dalam hal :

 a. pemeriksaan tersangka ;
 b. pemasukan rumah;
 c. penyitaan barang;
 d. pemeriksaan saksi;
 e. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XIX...
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BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang 
mengatur berbagai aspek kelautan dan perikanan di tingkat daerah tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Kegiatan pengelolaan sumberdaya terumbu karang tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

 Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 19 Agustus 2008
BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di kijang
pada tanggal 19 Agustus 2008
Plt.  SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Drs. PATIMURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 12
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

l. UMUM

 Tujuan pengelolaan kawasan lingkungan hidup tertera dalam Pasal 4 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang berbunyi  Pengelolaan 
lingkungan hidup bertujuan :

 a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan 
hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;

 b. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;
 c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
 d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk 

kepentingan generasi sekarang dan mendatang; dan
 e. Terlindunginya negara dari dampak negatif diluar wilayah negara 

yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

 Pengendalian secara bijak pemanfaatan sumberdaya perlu memperhatikan 
aspek-aspek antara lain: kehematan, daya guna dan daur ulang. Bahwa 
pembangunan dibidang kelautan pada hakekatnya adalah bagian 
integral dari pembangunan daerah maupun pembangunan nasional 
yang berkelanjutan. Bahwa unsur-unsur sumberdaya kelautan pada 
dasarnya saling tergantung antara satu dengan lainnya dan saling 
mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan 
mempengaruhi unsur lainnya. Bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan 
sumberdaya laut dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka 
perlu langkah-langkah pengelolaan secara bijak dan bertanggungjawab, 
sehingga sumberdaya laut selalu terpelihara dan mampu mewujudkan 
keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

 Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat didalamnya 
merupakan salah satu kekayaan sumberdaya laut yang bernilai tinggi.  
Manfaat yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat 
besar dan beragam, baik manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.  
Manfaat langsung antara lain sebagai habitat ikan dan biota lainnya, 
pariwisata bahari, dan lain-lain.  Sedangkan manfaat tidak langsung, 
antara lain sebagai penahan abrasi pantai, dan pemecah gelombang.

 Eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran tanpa 
mempertimbangkan kelestariannya, berdampak pada menurunnya kualitas 
lingkungan hidup, termasuk terumbu karang.  Degradasi ekosistem 
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terumbu karang dapat ditimbulkan oleh dua penyebab utama, yaitu 
akibat kegiatan manusia dan akibat alam. Dalam rangka penyelamatan 
ekosistem terumbu karang didaerah, maka berbagai usaha telah dilakukan 
baik secara lokal, regional maupun nasional.  Secara nasional Pemerintah 
telah mengembangkan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Ekosistem 
terumbu karang.

 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam
 alinea-alinea di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
.Pengelolaan Kawasan Terumbu Karang di Perairan Laut Daerah

 Pengelolaan kawasan terumbu karang diperairan laut daerah bertujuan 
untuk :

 a. Membentuk suatu daerah yang dilindungi yang terbebas dari kegiatan 
ekstraktif dan destruktif,

 b. Meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumberdaya ikan dan biota 
laut lainnya;

 c. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sumberdaya perikanan pantai;

 d. Meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam rangka 
pelestarian fungsi dan pengelolaan sumberdaya ikan dan biota 
lainnya;

 e. Menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat terhadap 
sumberdaya ikan dan biota lainnya; dan.

 f. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan.

 Dalam pengelolaan kawasan terumbu karang diperairan laut.berdasarkan 
asas keseimbangan, lestari, dan berkelanjutan.  Adapun yang menjadi 
ruang lingkup adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun 
warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan 
hukum asing yang melakukan kegiatan di perairan laut Kabupaten 
Bintan, kemudian yang menjadi sasaran adalah terbentuknya kawasan 
pengelolaan ekosistem terumbu karang yang dikelola secara bersama 
oleh pemerintah dan masyarakat; tercapainya kelestarian sumberdaya 
ikan dan biota lainnya sebagai salah satu sumber penting perekonomian 
masyarakat serta tercapainya keselarasan antara manusia dan sumberdaya 
laut beserta biota lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
   Cukup jelas
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Pasal 2

 Asas manfaat dimaksudkan agar dalam rangka pengelolaan ekosistem 
terumbu karang yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengutamakan 
dan memperhatikan nilai manfaat bagi masyarakat.

 Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang 
berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan ekosistem terumbu 
karang.

 Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya 
ekosistem terumbu karang yang dapat dinikmati oleh sebagian besar 
anggota masyarakat.

 Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:
 1. agar masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, 

sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
 2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan 

pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan 
sumber daya ekosistem terumbu karang;

 3.  menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan 
tersebut;

 Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak 
berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenan-wenang dalam 
pemanfaatan sumber daya ekosistem terumbu karang.

 Asas keterpaduan dikembangkan dengan; 
 1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor 

pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah, 
pemerintah daerah dan masyarakat

 2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan 
masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan ekosistem 
terumbu karang.

 Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
tentang Pengelolaan ekosistem terumbu karang dari tahap perencanan, 
pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia 
negara.

 Asas pembangunan berkelanjutan diterapkan agar;
 1. pemanfaatan sumber daya terumbu karang tidak melebihi kemampuan 

regenerasi sumber daya hayatinya.
 2. pemanfaatan ekosistem terumbu karang dalam rangka penunjang 

pembangunan saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan 
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kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang
 3. pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang belum diketahui 

dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh 
penelitian ilmiah yang memadai.

Pasal 3
   Cukup jelas

Pasal 4
 Poin a,
   Cukup jelas
 Poin b,
 Pemanfaatan ekstraktif merupakan pemanfaatan ekosistem terumbu 

karang dengah cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan 
sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti 
penangkapan ikan dan biota yang ada di ekosistem terumbu karang.

 Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati 
lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti pemanfaatan keindahan 
panorama dan jasa lingkungan lainnya untuk pariwisata bahari.

Pasal 5
   Cukup jelas

Pasal 6
   Cukup jelas

Pasal 7
   Ayat (1)
  Dokumen Perencanaan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap antara lain Peraturan Daerah Kabupaten 
Bintan Nomor 14 tahun 2007 tentahg Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Bintan

  Ayat (2)
  Cukup jelas
Pasal 8
   Ayat (1)
  Cukup jelas
   Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 9
   Ayat (1)
  Cukup jelas
   Ayat (2)
  Cukup jelas
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   Ayat (3)
  Cukup jelas
  Ayat (4)
  Cukup jelas

Pasal 10
   Ayat (1)
  Cukup jelas
   Ayat (2)
  Cukup jelas
  Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 11
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 12 
  Ayat (1)
  Dalam Pemanfaatan ekstraktif Pemerintah Daerah Perlu 

merumuskan ketentuan-ketentuan tentang jumlah 
tangkapan ikan yang di perbolehkan jenis alat tangkap, 
jenis dan ukuran ikan, bahkan jika diperlukan  pembatasan 
waktu atau penghentian kegiatan penangkapan pada musim 
tertentu, guna mencapai pemanfaatan berkelanjutan.

  Pemanfaatan non ekstrakfif adalah pemanfaatan ekosistem 
terumbu karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan 
sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya.  
Seperti pemanfaatan keindahan panorama alam sebagai 
daya tarik bagi pengembangan wisata bahari.

  Ayat (2)
  Penetapkan jenis, ukuran ikan, dan jumlah tangkapan 

serta alat tangkap yang diperbolehkan pada satuan waktu 
tertentu atau untuk setiap musim penangkapan ikan pada 
setiap kawasan pengelolaan diatur oteh Dinas Perikanan 
dan Kelautan Kabupaten Bintan,

  Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 13
  Ayat (1)
  Pemanfaatan dimaksud adalah untuk. jenis-jenis ikan 

konsumsi tidak termasuk jenis-jenis ikan hias.

=  28  =



553

  Ayat (2)
  Tata cara pelaporan hasil tangkapan diatur dan ditetapkan 

oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan

14 Pasal
  Ayat (1)
  Yang termasuk pemanfaatan ekosistem terumbu karang 

untuk tujuan usaha adalah melakukan usaha penangkapan 
ikan secara komersil dalam rangka memperoleh keuntungan 
yang dilakukan oleh setiap orang, kelompok, badan hukum 
yang ditandai dengan penggunaan cara dan/atau alat yang 
memiliki teknologi/modern, ukuran tonase kapal yang besar, 
tenaga kerja atau awak kapal banyak dsb.

  Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 15
  Ayat (1)
  Kawasan Konservasi Laut Daerah ditujukan untuk 

melindung; ekosistem terumbu karang, sumber daya ikan, 
tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain, 
ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap 
perubahan.

  Ayat (2)
  Cukup jelas
  Ayat (3)
  Merujuk pasal 28 UU No. 27 Tahun 2007 bahwa Kawasan 

Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri atas usul yang 
oleh perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau oleh 
Pemerintah/Pemerintah Daerah, berdasarkan ciri khas 
Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi 
ilmiah.

  Ayat (4)
  Cukup jelas
  Ayat (5)
  Cukup jelas
  Ayat (6)
  Cukup jelas

Pasal 16
  Yang dimaksud dengan satuan organisasi yang berada dalam struktur 

organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan adalah Seksi 
Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan 
Perikanan
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Pasal 17
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2)
  Cukup jelas
  Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 18
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 19
  Ayat (1)
  Cukup jelas

  Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 20
(1) Ayat

Cukup jelas
  Ayat (2)
  Poin d, Moratorium adalah salah satu tindakan yang dapat 

dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi 
ekosistem terumbu karang melalui penghentian aktivitas/
kegiatan dalam suatu kawasan untuk sementara waktu.

  Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 21
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 22
  Ayat (1)
  Sistem dan mekanisme perizinan merupakan kewenangan 

dari masing-masing dinas/instansi terkait sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya.  

  Ayat (2)
  Cukup jelas
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Pasal 23.
  Persyaratan tambahan yang dimaksud: adalah persyaratan yang 

ditetapkan oleh dinas/instansi terkait dalam rangka melindungi 
kepentingan masyarakat seperti keharusan mempekeerjakan 
penduduk lokal.

Pasal 24
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 25
  Cukup jelas

Pasal 26
  Cukup jelas

Pasal 27
  Cukup jelas

Pasal 28
  Cukup jelas

Pasal 29
  Cukup jelas

Pasal 30
  Cukup jelas

Pasal 31
  Cukup jelas

Pasal 32
  Cukup jelas

Pasal 33
  Cukup jelas

Pasal  34
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2)
  Cukup jelas
  Ayat (3)
  Cukup jelas
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Pasal 35
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2)
  Cukup jelas
  Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 36
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2)
  Cukup jelas
  Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasai 37
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2)
  Cukup jelas
  Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 38
  Cukup Jelas

Pasal 39
  Cukup jelas

Pasal 40
  Cukup jelas

Pasal 41
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 42
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 43
  Ayat (1)
  Cukup jelas
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  Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 44
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2)
  Cukup jelas
  Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 45
  Ayat (1)
  Cukup jelas
  Ayat (2),
  Cukup jelas

Pasal 46
  Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 12
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PEMERINTAH KOTA BATAM

PFRATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang  :  a. bahwa ekosistem terumbu karang di Kota Batam 
merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
kepada rakyat dan bangsa Indonesia, dan Merupakan 
Sumber daya alam yang mempunyai potensi untuk 
dikenibangkan sebagai penunjang kehidupan serta 
merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek 
dan matranya yang sangat bermanfaat khususnya 
bagi masyarakat Kota Batam;

 b. bahwa kerusakan ekosistem terumbu karang, telah 
mengancam kelangsungan hidup ikan dan biota 
laut lainnya, maka untuk mencegah kerusakan 
dan kepunahan ekosistem terumbu karang perlu 
pemeliliaraan yang  melibatkan masyarakat dalam 
pengelolaannya;

 c. bahwa pemeliharaan sebaaaimana dimaksud dalam 
huruf b dimaksudkan bagi perlindungan, pelestarian 
dan pengamanan terumbu karang serta lingkungan 
sekitarnya demi kelangsungan habitatnya di wilayah 
Kota Batam;
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 d. bahwa tindak lanjutsebagaimana dimaksud pada 
huruf a, b, dan c diatas, dalam rangka pengaturannya 
dipadang perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan Terumbu Karang Kota Batam.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Talitin 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor  3419);

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 
perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3647);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3699);

 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3886);

 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3888);

 6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembarari 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawain, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
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 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor

 8. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4389);

 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lenabaran Negara Tahun 2004 Nomor 
113 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

 10. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang 
Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4548);

 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739);
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 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998, tentang 
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3776);

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang 
pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816);

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, 
tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung;

 19. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Pulau-pulau terluar;

 20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pengelolaan dan Pengendalian Kerusakan 
Lingkungan Hidup di Batam (Lembaran Daerah Kota 
Batam Tahun 2003 Nomor 42);

 21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 
Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam 
Tahun 2004 Nomor 53 Seri C);

 22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah 
Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG 
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG KOTA BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Batam.
2. Peinerintah Kota adalah Pemerintala Kota Batam
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Batam
4. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan selanjutya disebut 

Dinas KP2K adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan 
Kota Batam.

5. Masyarakat adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil.

6. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata 
kehidupan sehari-hari berdasaran kebiasaan yang sudah diterima sebagai 
nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada 
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. 

7. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan 
kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan 
hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

8. Badan Huktim adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan berdasarkan 
keputusan pejabat negara yang berwenang dan diperlakukan sebagai 
subjek hukum.

9. Pengelolaan Terumbu Krang adalah upaya terpadu yang meliputi 
perumusan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, 
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan 
terumbu karang serta pelestarian fungsi-fungsi alamiahnya.
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10. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan 
masyarakat sebagai pengelola sumberdaya alam dan jasa lingkungannya 
yang didukung oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, 
dan dunia usaha dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan 
mengevaluasi pengelolaan sumberdaya terumbu karang.

11. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo 
Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari 
jutaan polop yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik 
dengan zooxanthellae.

12. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem 
karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-
sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang 
hidup bebas didalam perairan sekitarnya.

13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.

14. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya 
dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam.

15. Pemanfaatan adalah peakaian organisme, ekosistem secara berkelanjutan 
dan sumberdaya terbaharukan pada laju yang tidak melampui kemampuan 
memperbaharui dirinya.

16. Pemangku kepentingan adalah individu dan atau kelompok atau 
masyarakat atau akademisi yang mempunyai kepentingan langsung 
dalam pengelolaan terumbu karang atau sumberdaya.

17. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dan 
proaktif dalam kegiatan pengelolaan ekosistem terumbu karang.

18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut 
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

19. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kestuan geografis 
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek fungsinya.

20. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di 
sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara 
darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir.

21. Garis Pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air 
terendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik 
terlur dipantai wilayah laut.

22. Hak Tradisional adalah hak masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan 
ekosistem terumbu karang dan pemanfaatan sumberdayanya, dengan 
didasarkan kepada praktek kebiasaan masyarakat lokal tersebut, yang 
tidak bertentangan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan 
kelestarian lingkungan.
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BAB II

ASAS TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan terumbu karang berlandaskan kepada Asal Keterpaduan, Asas 
Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Asas Pemberdayaan Masyarakat, Asas 
Akuntabilitas dan Transparan, Asas Keberlanjutan dan Asas Pengakuan 
terhadap Kearifan Tradisional Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Terumbu 
Karang dan Ekosistem Pesisir lainnya.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Terumbu Karang adalah:
a. terpeliharanya kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai basis 

penunjang pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan;
b. tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistem terumbu 

karang secara rasional guna meningkatkan kesejahtraan masyarakat;
c. terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan ekosistem terumbu 

karang berbasis masyarakat; dan
d. terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan 

jasa lingkungan terumbu karang

Pasal 4

Sasaran pengelolaan terumbu karang adalah:
a. terhapusnya praktek-praktek pemanfaatan ekosistem terumbu karang 

dengan cara yang merusak dan sekaligus merehabilitasi terumbu karang 
yang telah mengalami kerusakan;

b. terkendalinya pemanfaatan ekosistem terumbu karang agar tetap 
menguntungkan bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun 
sosial;

C. meningkatnya fungsi kelembagaan yang ada di kelurahan untuk berperan 
serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan 
terumbu karang; dan

d. terpeliharanya tertib administrasi dalam bidang perizinan pemanfaatan 
ekosistem terumbu karang melalui pemberdayaan sistem pengawasan 
berbasis masyarakat.
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BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengorganisasian/kelembagaan, pengawasan dan pengendalian dalam 
Pengelolaan Terumbu Karang sebagai kawasan yang didalamnya meliputi 
antara lain kawasan konservasi di wilayah laut yang menjadi kewenangan 
pengelolaan Kota Batam.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Pertama

Dokumen Perencanaan Terumbu Karang

Pasal 6

(1) Pengelolaan terumbu karang di wilayah laut yang menjadi kewenangan 
pengelolaan Kota Batam dilakukan dengan dokumen perencanaan 
yang meliputi Dokumen Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana 
Pengelolaan, dan Rencana Aksi pengelolaan terumbu karang.

(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata 
cara penyusunannya diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf Kesatu

Rencana Strategis

Pasal 7

Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang sekurang-kurangnya 
memuat pengaturan tentang tujuan, sasaran dan target capaian, sesuain 
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Paragraf Kedua
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Rencana Zonasi

Pasal 8

(1) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) merupakan 
dokumen perencanaan yang memuat tentang zona pengelolaan meliputi 
penetapan zona, pembagian jenis kawasan dalam zona dan pembagian 
jenis pemanfaatan dalam zona dengan mengacu kepada ketentuan 
peraturan perundang-undangan bidang tata ruang wilayah.

(2) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
mempertimbangkan luas kawasan terumbu karang, karakteristik terumbu 
karang, dan tipe ekosistem terumbu karang.

(3) Dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan daerah dan aspirasi 
masyarakat dan pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan.

Paragraf Ketiga

Rencana Pengelolaan

Pasal 9

(1) Rencana Pengelolaan terumbu karang sebagaiana dimaksud pada pasal 
6 ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memuat ketentuan 
meliputi kerangka teknis pengelolaan, syarat, prosedur, aspek koordinasi 
dan tanggung jawab pengelolaan terumbu karang dengan memperhatikan 
aspek kelestarian, aspirasi/kepentingan masyarakat dan dunia usaha 
sesuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan 
untuk:
a. memperoleh manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahtraan 

masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem terumbu 
karang;

b. membangun kerja sama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat 
dalam pengelolaan terumbu karang;

C. merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana 
dan perbaikan, serta koordinasi untuk rencana selanjutnya;

d. merumuskan kegiatan-kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang 
dalam pengelolaan terumbu karang;

e. merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan 
dengan tipe terumbu karang.
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Paragraf Keempat

Rencana Aksi

Pasal 10

Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) merupakan dokumen 
perencanaan kegiatan/tindakan nyata dalam pengelolaan terumbu karang 
yang memuat antara lain tentang ketentuan tujuan, ruang lingkup, sasaran, 
waktu, pendanaan dan pelaksanaan yang disusun bersama oleh unsur-unsur 
antara lain terdiri dari instansi pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku 
kepentingan pengelolaan terumbu karang sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Kebijakan

Pasal 11

(1) Dalam rangka mengupayakan kelestarian ekosistem dan sumber daya 
terumbu karang, setiap pemanfaatan dalam wilayah pengelolaan terumbu 
karang dilaksanakan sesuai dengan jenis dan tata cara pemanfaatan.
a. penelitian dan pengembangan;
b. pengembangbiakan;
C. aquaria;
d. jasa.

(2) Ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan terumbu karang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Walikota, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI

PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Pasal 14

(1) Pengelolaan sumber daya terumbu karang diselenggarakan oleh Walikota 
melalui Dinas KP2K.

(2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis pada Dinas KP2K.

(3) Susunan organisasi unit pelaksana teknis sebagaiman dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Pasal 15

(1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat bagi pengelolaan 
sumber daya terumbu karang dapat dibenuk Lembaga Mitra Bahari 
pengelola sumber daya terumbu karang.

(2) Lembaga Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu karang merupakan 
lembaga non pemerintah sebagai forum kerjasama antara pemerintah, 
pemerintah kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi profesi, tokoh masyarakat dan atau dunia usaha yang 
mempunyai keterkaitan langsung dengan pemanfaatan terumbu karang 
dan ekosistemnya dalam penyelenggaraan pengelolaan terumbu karang.

(3) Lembaga Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu karang 
menyelenggarakan fungsi:
a. Pendampingan dan/atau penyuluhan;
b. Pendidikan dan pelatihan;
c. Penelitian terapan; serta
d. Penyampain rekomendasi kebijakan.

(4) Lembaga Mitra Bahari pengelola sumberdaya terumbu karang dalam 
menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi 
oleh Pemerintah Pemerintah Kota, dan/atau dunia usaha.

Pasal 16

(1) Pembentukan Lembaga Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu 
karang sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), ditetapkan oleh 
Walikota untuk masa waktu paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai 
dengan terbentuknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
Lembaga Mitra Bahari.
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(2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga mitra bahari 
sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) sekurang-kurangnya 
mengatur tentang tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, 
mekanisme dan syarat penetapan pengurus, masa jabatan pengurus dan 
pembiayaan.

BAB VII

REHABILITASI DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN

TERUMBU KARANG

Bagian Pertama

Rehabilitasi

Pasal 17

(1) Pemerintah Kota dalam pengelolaan terumbu karang, melakukan tindakan 
rehabilitasi terumbu karang dengan jalan antara lain melalui pelaksanaan 
dan pengembangan upaya alternatif rehabilitasi, sesuai dengan tingkat 
kerusakan terumbu karang berdasarkan kriteria dan indikator suatu 
perairan.

(2) Tindakan rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi:
a. penanaman terumbu karang buatan;
b. penutupan kawasan utnuk sementara waktu dari kegiatan eksploitasi;
c. pengawasan dan evaluasi secara berkala;
d. pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program 

rehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat.

Bagian Kedua

Pengendalian Pemanfaatan

Pasal  18

(1) Pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang dilakukan melalui 
pengembangan sistem pengelolaan yang dapat mengurangi kerusakan 
terhadap ekosistem terumbu karang.
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(2) Pengurangan kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan pengembangan 
berbagai mata pencarian alternatif bagi masyarakat.

BAB VIII

PEMERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Pasal 19

Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Kota dapat melakukan 
upaya pemberdayaan masyarakat antara lain melalui:
a. Pengembangan mata pencarian alternatif;
b. Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
c. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan aparatur 

pemerintah kota dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang dan 
ekosistemnya;

d. Penegakan hak dan pelimpahan tanggung jawab kepada masyarakat 
demi kepastian hukum dalam pengelolaan terumbu karang;

e. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan secara formal maupun informal 
yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan 
ekosistem terumbu karang;

f. Pebgelolaan terumbu karang melalui singkronisasi antara program-
program pemerintah dengan aspirasi masyarakat;

g. Pengembangan lembaga masyarakat pengelola ekosistem terumbu 
karang;

h. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparat pemerintah 
dalam mengelola ekosistem terumbu karang;

i. Upaya-upaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 20

(1) Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, masyarakat mempunyai hak, 
meliputi:
a. Melaksanakan peran serta dalam pemanfaatan ekosistem terumbu 

karang bagi pemenuhan kebutuhan hidup;
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b. Melindungi dan mempertahankan nilai ekologis atas sumberdaya 
terumbu karang;

c. Memperoleh dan menyebarkan informasi tentang pengelolaan terumbu 
karang dan ekosistemnya;

d. Mengajukan usulan dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan 
terumbu karang;

e. Mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang telah 
melakukan kegiatan yang merusak ekosistem terumbu karang.

(2) Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, masyarakat mempunyai 
kewajiban meliputi:
a. Mengelola terumbu karang berdasarkan kearifan lokal yang berlaku 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistemnya sebagai 

lingkungan sumberdaya kelautan;
c. Menyampaikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan 

sumberdaya terumbu karang;
d. Melaporkan setiap pelanggaran yang dapat merusak terumbu karang 

dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Peran Serta Pemangku Kepentingan

Pasal 21

Dalam Peraturan Daerah ini, peran serta pemangku kepentingan dalam 
pengelolaan terumbu karang meliputi:
a. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat 

dalam pengelolaan terumbu karang dan atau membantu menyalurkan 
aspirasi masyarakat kepada instansi pemerintah daerah yang 
berwenang;

b. Mendampingi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam 
bidang yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing;

c. Membantu pelaksanaan program-program Pemerintah Kota;
d. Menyelenggarakan pendidikan lingkungan, latihan dan studi sesuai 

dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing;
e. Menyampaikan pendapat bagi perubahan dan/atau perbaikan kebijakan 

pengelolaan terumbu karang;
f Memberi dukungan keilmuan bagi pengembangan, pemulihan dan 

pengelolaan terumbu karang dalam bentuk penelitian, penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, data dan informasi hasil-hasil penelitian, 
dengan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
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g. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan 
pengelolaan terumbu karang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 22

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Daerah ini dilaksanakan oleh walikota melalui Dinas KP2K.

(2) Selain pengawasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) juga diupayakan 
peran serta masyarakat dalam pengawasan antara lain mulai pemantauan 
dan pengamatan lapangan terhadap pelaksanaan program-program 
pengelolaan terumbu karang.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 23

Pengendalian dalam ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota 
atau pejabat yang ditujuk sesuai Pasal 2, 3 dan 4 dengan berdasarkan atas 
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan dapat mengikutsertakan instansi lian/Lembaga 
Mitra Bahari pengelola sumber daya terumbu karang,

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan dalam penyelenggaraan pengelolaan terumbu karang yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dapat berasal dari Anggaran Pendapatan  
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dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, 
Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kota Batam dan sumber-sumber 
lainnya yang sah.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

(1) Sengketa perdata yang terjadi dalam pengelolaan terumbu karang, 
penyelesaiannya dilakukan melalui cara musyawarah mufakat di antara 
pihak-pihak yang bersengketa.

(2) Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dalam sengketa yang dimaksud 
dalam ayat (1), maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh 
cara alternatif yaitu mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal penyelesain sengketa melalui cara alternatif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mengalami kegagalan, para pihak yang 
bersengketa dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 26

(1) Pemerintah Kota dalam rangka pengelolaan terumbu karang dapat 
melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain atau dengan pihak 
lainnya.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam 
suatu rumusan tertulis naskah perjanjian kerja sama.

(3) Perumusan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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BAB XIII

LAPANGAN

Pasal 27

Setiap orang/badan hukum dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. menambang dan mengambil batu karang dengan cara apapun;
b. menangkap ikan karang dengan cara yang dapat menimbulkan gangguan 

terhadap terumbu karang;
c. menggunakan bom, racun dan bahan lain yang dapat menimbulkan 

pencemaran dan atau kerusakan terumbu karang;
d. kegiatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku patut diduga  dapat menimbulkan pencemaran dan atau 
perusakan terumbu karang.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 Peraturan 
Daerah ini diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) 
Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

pelanggaran.
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BAB XV

PENTAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Pertama

Pentaatan

Pasal 29

Pemerintah Kota dapat menyusun dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 
penunjang yang ditujukan bagi peningkatan kesadaran masyarakat untuk 
menegakan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaan serta peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu 
karang.

Bagian Kedua

Penegakan Huktum

Pasal 30

(1) Penegakan hukum serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pasal 
Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan fungsinya meliputi bidang 
penegakan hukum, dapat diberi wewenang untuk melakukan penegakan 
hukum terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Segala Peraturan Daerah yang berkaitan secara langsung maupun tidak 
langsung dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
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(2) Segala ketentuan teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, 
ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota;

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan 
penempatannya dalam Lembaga Daerah Kota Batam.

      Ditetapkan di Batam
      pada tanggal 25 Agustus 2009

            WALIKOTA BATAM

            AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

 AGUSSAHIMAN, SH
    Pembina Utama Madya
Nip. 19601123 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 7
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

1. Umum.
 Sumberdaya Wilayah pesisir secara historis telah memberikan manfaat 

yang besar bagi masyarakat di Kota Batam baik secara ekologi, ekonomi 
maupun sosial budaya. Secara garis besar sumberdaya pesisir Kota 
Batam terdiri dari berbagai ekosistem laut seperti terumbu karang, hutan 
mangrove, padang lamun, rumput laut dan sumberdaya perikanan. 
Seluruh ekosistem pesisir dan laut ini saling terkait satu dengan yang 
lainnya secara ekologi sehingga dalam perencanaan dan pengelolaan 
perlu memperhitungkang ekosistem lainnya. Disamping itu, sumber daya 
wilayah pesisir telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama 
berabad-abad, sehingga habitat pesisir di Batam merupakan tempat yang 
kaya berdiamnya keanekaragaman biologis unik yang tidak hanya bagi 
Indonesia tetapi juga seluruh dunia.

 Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem pesisir dan 
laut yang paling penting di Kota Batam. Keberadaan ekosistem ini telah 
memberikan manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat disekitarnya. 
Secara ekologi, ekosistem pesisir terumbu karang berfungsi sebagai daerah 
pemijahan, daerah pengasuhan, tempat mencari makan bagi biota-biota 
karang (ikan, molusca, reptil, dan crustacea) serta melindungi pantai dari 
terjangan gelombang. Dari sudut ekonomi, ekosistem terumbu karang 
memberikan manfaat langsung bagi manusia seperti sumber daya ikan, 
sumber obat-obatan, makanan dan sebagainya. Segi sosial dan budaya, 
ekosistem terumbu karang karena mempunyai kehidupan yang unik 
sehingga dapat dijadikan objek penelitian yang menarik. Disamping itu 
karena keindahannya ekosistem ini banyak dimanfaatkan sebagai daya 
tarik wisata bahari.

 Ekosistem terumbu karang di Kota Batam telah mengalami berbagai 
ancaman yang semakin besar dan beraneka ragam, seperti pertumbuhan 
penduduk, dampak negatif pembangunan, pencemaran, penggunaan alat 
tangkap yang merusak, disamping itu terjadi pula peningkatan kegiatan-
kegiatan ilegal dalam indusrti perikanan dan pertambangan. Keadaan 
ini diperparah dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Kota 
Batam yang rendah seperti kemiskinan, rendahnya kesadaran dan tingkat 
pendidikan serta lemahnya penegakan hukum dan sistem kelembagaan 
yang yang kurang memadai.
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 Melihat pentingnya keberadaan ekosistem terumbu karang ini terhadap 
kehidupan masyarakat, ekosistem pesisir lain dan biota lait lainnya maka 
dibutuhkan suatu tindakan penanggulangan secepatnya. Penyusunan dan 
pemberlakuan Peraturan Daerah pengelolaan ekosistem terumbu karang 
yang spesifik, merupakan langkah awal untuk menciptakan krangka kerja 
bagi pengelolaan ekosistem terumbu karang secara terpadu di Batam. 
Kerangka kerja ini disusun untuk mengembangkan visi, agenda, prinsip 
dan tujuan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu 
di Batam. Peraturan Daerah bermaksud mengembangkan suatu sistem 
kelembagaan dan proses administratif dalam mengambil keputusan 
pengelolaan di masa datang. Dengan demikian Peraturan Daerah ini lebih 
terfokus pada proses dan kelembagaan dan bukan pada aturan dan sanksi. 
Setelah mekanisme koordinasi, serta proses bagi partisipasi masyarakat, 
pendanaan dan aturan-aturan dilaksanakan, maka peraturan daerah 
tambahan menyangkut hal-hal dan kegiatan spesifik yang berhubungan 
dengan pengelolaan pesisir dapat dikembangkan.

 Peraturan daerah ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan 
otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang 
tersebut telah memberikan kewenangan pada kabupaten/kota untuk 
mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pemanfaatan dan 
konservasi sumberdaya alamnya. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk 
memberdayakan masyarakat untuk membangun dan menetapkan 
program-program pengelolaan ekosistem mereka, mengikuti prinsip-
prinsip Peraturan Daerah, pengelolaan berbasis mansyarakat, penguatan 
kapasitas masyarakat, keterpaduan kegiatan dan pengambilan kebijakan, 
kelestarian dan keberlanjutan ekologi, partisipasi masyarakat serta 
pengakuan hak masyarakat tradisional.

 Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Kota Batam adalah nelayan 
tradisional yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya 
wilayah pesisir khusunya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya. 
kesulitan menangkapan ikan di perairan pesisir dekat pantai akhir-akhir ini 
menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan lebih jauh. Dengan 
dibuatnya sistem pengelolaan ekosistem terumbu karang, masyarakat 
dapat lebih mudah memperoleh ikan di perairan pesisir dekat pantai yang 
pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan mereka.

 Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan pengakuan dan 
kewenangan kepada masyarakat melalui upaya penyusunan kerangka 
kerja, prosedur, dan prioritas pengelolaan ekosistem terumbu karang 
di Kota Batam, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan penguatan 
kepada masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang melalui 
pendidikan, latihan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu 
prioritas dan kerangka kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

=  21  =



582

secara bersama-sama dengan masyarakat akan tercapai kesejahtraan 
bagi seluruh rakyat Kota Batam.

II. Pasal demi Pasal
 Pasal 1

Angka I.
Cukup jelas

Aiigka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Ancka 4
Cukup jelas

Anaka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Ai-iaka 7
Cukup jelas

AngkaS
Cukup jelas

Angka 9
Dalam pengelolaan berbasis masyarakat, semua pihak mempunyai 
peran masing-masing sesuai dengan kemampuan dan fungsinya, 
yaitu masyarakat berpastisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi, sedangkan pemerintah setempat memberikan 
bantuan teknis dana dan dukungan kebijakan dalam semua tahap 
pengelolaan. Pihak terkait lainnya seperti swasta, perguruan 
tinggi, lembaga formal dan informal lainnya juga berpartisipasi 
dalam setiap langkah pengelolaan serta memberikan kontribusi 
dana dan bantuan teknis dalam pengelolaan.

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas
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Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Ancka 16
Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan peran serta 
masyarakat secara spontan dalam semua tahapan mulai dari 
perencanaan, pengambilan kepuusan, pemanfaatan, evaluasi, 
dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan pesisir.

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Angka 20
Cukup jelas

 Pasal 2
Ayat (1)

Prinsip keterpaduan, yaitu semua kegiatan dalam pengelolaan 
ekosistem Terumbu Karang dijalankan berdasarkan keterpaduan 
antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan ilmu pengetahuan, 
keterpaduan antar pemangku kepentingan (stakeholder), dan 
keterpaduan ruang;

Ayat (2)
Prinsip pengelolaan berbasis masyarakat, yaitu pengelolaan yang 
dijalankan secara swadaya dan partisipasi aktif dari, oleh dan 
untuk masyarakat disertai kerja sama aktif semua pihak terkait, 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
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Ayat (3)
Prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu prinsip yang bertujuan 
untuk membangun kapasits dan kemampuan masyarakat 
melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga 
masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan ekosistem 
Terumbu Karang dan ekosistem pesisir lainnya;

Ayat (4)
Prinsip akuntabilitas dan transparan, yaitu mekanisme 
kegiatan yang ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat 
dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahtraan masyarakat, 
serta memenuhi kapasitas hukum, dijalankan oleh pemerintah, 
masyarakat, sektor swasta serta berbagai pemangku kepentingan 
lain yang berkepentingan;

Ayat (5)
Prinsip pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal 
dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang dan ekosistem 
pesisir lainnya yaitu penerimaan dan pengakuan oleh pemerintah 
tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara 
lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah 
dijalani turun-temurun dan telah menunjukan adanya manfaat 
yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

 Pasal 3
Cukupjelas

 Pasal 4
CukLip jelas

 Pasal 5
Yang dimaksud berada diwilayah laut Pemerintah Kota adalah wilayah 
laut kewenangan Pemerintah wilayah Kota Batam sebagaimana 
dimanfaatkan dalam

 Pasal 19
Cukup jelas

 Pasal 20
Cukup jelas

 Pasal 21
Cukup jelas

 Pasal 22
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Cukup jelas

 Pasal 23
Cukup jelas

 Pasal 24
Cukup jelas

 Pasal 25
Cukup jelas

 Pasal 26
Cukup jelas

 Pasal 27
Cukup jelas

 Pasal 28
Cukup jelas

 Pasal 29
Cukup jelas

 Pasal 30
Cukup jelas

 Pasal 31
Cukup jelas

 Pasal 32
Cukup jelas

 Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LENIBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 63
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA

Menimbang :  a. bahwa kawasan terumbu karang di Kabupaten Sikka 
memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan 
jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang 
dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan 
matyarakat;

 b. bahwa kondisi terumbu karang dan ekosistemnya di 
Kabupaten Sikka mengalami penurunan kualitas dan 
kuantitasnya, maka perlu dikelola secara bijaksana 
sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan 
dan perlindungan dalam mendukung pembangunan 
bekelanjutan yang berwawasan lingkungan;

 c. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan 
pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya, perlu 
menetapkan dalam Peraturan daerah sehingga dapat 
memberikan kepastian hukum dalam berusaha;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Terumbu Karang dan Ekosistemnya;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentagn 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 
Wilayah Daerahj-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan NusaTenggara Timur ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
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 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2013);

 3. Undang-Undang Nomot 17 Tahun 1985 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2013);

 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber daya Alam hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneisa Nomor 3419);

 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3427);

 6  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 
Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377);

 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);

 11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4310);

 12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor. 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

 15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739);

 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4849);
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 17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3776);

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3910);

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816);

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3838);

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4857);

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
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Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung;

 25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 
Tahun 2001 tentang Baku Mutu Kerusakan Terumbu 
Karang

 26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan 
Pengelolaan Pesisir Terpadu;

 27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
34/Men /2002 tentang Pedoman Umum Penataan 
Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

 28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 
KEP 38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Terumbu Karang;

 29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 
Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

 30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis 
damak lingkungan;

 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum 
Daerah;

 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 
Daerah;

 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

 34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Putau-pulau Kecil;
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 35.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

 36. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian 
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Nusa 
Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 003 Seri E Nomor 
001);

 37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 
004 Seri E Nomor 002);

 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Jenis Urusan Pemerintahan yang 
dapat diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 16 Seri F Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka 
Nomor 26);

 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 25 Seri F Nomor 
19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka 
Nomor 33);

 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 
Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);

 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah 
Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka 
Nomor 37);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 
TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEMNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3.    Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Sikka.
5. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem 

karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-
sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang 
hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.

6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan,  stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

7. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan 
tidak mengekstraksi sumber daya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya 
untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir.

8. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, 
pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian untuk mencapai 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

9. Pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya adalah upaya terpadu 
untuk melestarikan fungsi terumbu karang dan ekosistemnya yang 
meliputi kebijakan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, 
pemulihan, pengawasan, dan pengendalian.
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10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana yang 
memuat arah kebijakan lintas sektor melalui analisis masalah secara 
logis yang berisi penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target 
pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana 
tingkat nasional.

11. Rencana Tahunan adalah rencana yang memuat penataan waktu dan 
anggaran untuk beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk 
melaksanakan berbagai kegiatan yang diperiukan oleh instansi-instansi 
pemerintah, guna mencapai tujuan pengelolaan sumber daya dan 
pembangunan.

12. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara 
berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

13.  Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui 
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya 
dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai 
satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

14. Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan terumbu karang 
dan ekosistemnya yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal 
untuk satu, atau beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi.

15. Konservasi terumbu karang adalah upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis terumbu karang dan 
ekosistemnya agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai 
untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik 
pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

16. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah 
bagian dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah yang merupakan 
habitat flora dan/atau fauna dengan karakteristik ekologis tertentu yang 
memiliki fungsi konservasi serta peninggalan sejarah dan sosial budaya 
yang dilindungi.

17. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir 
yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan 
modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha 
perikanan dan masyarakat pesisir.

18. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya untuk meningkatkan 
pendidikan, ilmu pengetahuan, ketrampilan, wawasan, dan fasilitasi 
yang bertujuan untuk meningkatkan daya tanggap, inisiatif, partisipasi, 
tanggung jawab dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan terumbu 
karang dan ekosistemnya.

19. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah 
pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber 
daya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi 
nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.

20. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah sebagian 
wilayah perairan desa yang disetujui oleh masyarakat untuk dilindungi 
dan ditutup secara permanen terhadap berbagai kegiatan penangkapan, 
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pengambilan dan/atau pemeliharaan biota laut, serta jalur transportasi 
laut.

21. Rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perbaikan kondisi ekosistem 
atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.

22. Organisasi Pengelola adalah suatu badan, dewan, komisi atau lembaga 
dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi 
antara berbagai pemangku kepentingan.

23. Ikan adalah segala jenis organisms yang seluruh atau sebagian dari siklus 
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok dan/atau badan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya berdasarkan asas:
a. kelestarian yang keberlanjutan;
b manfaat;
C. keterpaduan;
d. kepastian hukum;
e. kemitraan;
f. pemerataan;
g: peran serta masyarakat;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. efisiensi;dan
k.  keadilan.

Pasal 3

Pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya dilakukan dengan tujuan 
untuk :
a. menciptakan sistem dan mekanisme yang berwawasan lingkungan;
b. meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya terumbu karang secara 

optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. memelihara kelestarian fungsi alamiah ekosistem terumbu karang agar 

tetap dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan;dan
d. mewujudkan masyarakat sadar hukum dalam pengelolaan terumbu 

karang dan ekosistemnya.
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Pasal 4

Sasaran pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya adalah:
a. meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk berperanserta menyalurkan 

aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan terumbu karang;
b. memberantas praktik pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan 

cara yang merusak, dan merehabilitasi terumbu karang yang telah 
mengalami kerusakan;

c. terkendalinya pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif pada tingkat 
yang paling menguntungkan baik dari aspek ekonomi maupun sosial; 
dan

d. terkendalinya administrasi perizinan pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang melalui pembatasan perizinan dan pemberdayaan sistem 
pengawasan berbasis masyarakat

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. rehabilitasi;
d. kawasan konservasi laut;
e. organisasi pengelola;
f.   peranserta masyarakat;
g. pongawasan dan pengendalian; dan
h. kerjasama antardaerah.

BAB IV

PERENCANAAN TERUMBU KARANG

Perencanaan

Pasal 6

(1) Dokumen perencanaan pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya 
merupakan dokumen tersendiri dalam perencanaan pengelolaan terumbu 
karang secara komprehensif.

(2) Dokumen rencana pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya 

=  10  =



599

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang 
terdiri dari:

 a. rencana srategis 
 b.  rencana zonasi;
 c. rencana pengelolaan;dan
 d. rencana aksi.
(3) Dokemen perencanaan pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati

Pasal 7

(1) Rencana strategis pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, menjabarkan 
kebijakan pengelolaan sebagai arahan bagi program-program pengelolaan 
wilayah laut yang merupakan kewenangan pemerintah daerah beserta 
prioritas pelaksanaannya.

(2) Dokumen rencana strategis pengelolaan terumbu karang dan 
ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arahan 
kebijakan pengelolaan kawasan laut dengan sistem zonasi berdasarkan 
kriteria biogeofisik, sosial ekonomi dan budaya.

Pasal 8

(1) Rencana zonasi terumbu karang dan ekosistemnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disusun sebagai tindak lanjut 
dari penetapan kawasan pengelolaan terumbu karang di dalam wilayah 
laut kewenangan pemerintah daerah.

(2) Rencana zonasi terumbu karang dan ekosistemnya disusun dengan 
mempertimbangkan luas kawasan, karakteristik terumbu karang, tipe 
ekosistem, serta fungsi setiap zona dan rencana pemanfaatan.

(3) Rencana zonasi terumbu karang dan ekosistemnya memuat rumusan 
kebijakan pengaturan tentang kegiatan dan atau usaha yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan di dalam setiap zona yang ditetapkan 
peruntukannya.

(4) Rencana zonasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan 
daerah dengan mengakomodir aspirasi masyarakat dan para pemangku 
kepentingan utama.

Pasal 9

(1) Rencana pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, disusun berdasarkan rencana 
zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(2) Rencana pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1), memuat prosedur, tanggungjawab, dan koordinasi 
dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan terumbu karang 
dan ekqsistemnya sebagai kepentingan bersama.

(3) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk:

 a. memperoleh manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;

 b. membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat 
dalam pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya berdasarkan 
asas kemitraan,

 c. merumuskan kesepakatan sebagai landasan bagi peninjauan bersama 
secara sistematis terhadap usulan program pengelolaan terumbu 
karang dan ekosistemnya;

 d. merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana 
dan perbaikannya serta koordinasi perencanaan selanjutnya;

 e. merumuskan upaya perlindungan melalui kegiatan yang diizinkan 
maupun yang dilarang beserta ketentuan normatifnya; dan

 f. merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan 
dengan tipe terumbu karang.

Pasal 10

 Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, memuat
:ketentuan tentang
a. pengidentifikasian masalah-masalah aktual yang harus segera 

ditanggulangi disertai dengan tujuan, sasaran, serta kegiatan yang akan 
dilaksanakan termasuk pendanaan dan sumber dananya;dan

b. perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi serta pembiayaannya 
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Ekstraktif dan Non-Ekstraktif

Pasal 11

Pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya dapat dilakukan dengan cara:

a  ekstraktif; dan
b. non-ekstraktif.
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Pasal 12

(1) Pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya secara ekstraktif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berupa penangkapan 
ikan karang dan/atau pengambilan terumbu karang dari hasil budidaya.

(2) Pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan batasan-batasan penangkapan ikan 
berupa:

 a. alat dan cara penangkapan yang ramah lingkungan;
 b. jenis ikan yang boleh ditangkap;
 c. jumlah atau kuota ikan yang boleh ditangkap;
 d. waktu dan musim penangkapan ikan; dan
 e,. penghentian penangkapan untuk melindungi jenis, populasi ikan, 

dan ikan yang langka/endemik.

Pasal 13

(1) Pemanfaatan terumbu karang secara non-ekstraktif dapat berupa 
pemanfaatan keindahan karang, organisme lainnya dan jasa lingkungan 
perairan.

(2) Dalam rangka berkembangnya pemanfaatan terumbu karang non-
ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan upaya 
pemeliharaan, penjagaan dan pengamanan kawasan.

Pasal 14

(1) Pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif dan/atau non-ekstraktif 
dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan terumbu karang secara 
ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Secara Tradisional

Pasal 15

(1) Pemanfaatan sumber daya ikan terumbu karang dan ikan lainnya yang 
dilakukan dengan cara dan/atau alat tradisional hanya untuk kebutuhan 
rumah tangga tidak memerlukan izin tetapi wajib mendaftarkan 
peralatannya.

(2) Pemanfaatan terumbu karang secara tradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diharuskan dengan registrasi oleh Pemerintah Desa.
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Bagian Ketiga

Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 16

(1) Pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan terumbu karang 
untuk tujuan uasaha wajib memenuhi semua persyaratan perizinan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengendalian Pemanfaatan

Pasal 17

(1) Pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang dilakukan dengan 
mengembangkan sistem pengelolaan yang dapat mengurangi tekanan 
terhadan ekosistem terumbu karang.

(2) Pengurangan tekanan terhadap  ekosistem  terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengembangan berbagai mata 
pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir.

Pasal 18

(1) Pengendalian kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan pada tingkat 
tertentu guna menjamin kelestarian ekosistem terumbu karang dan      
keberlanjutan pengusahaannya dapat dilakukan melalui penetapan sistem 
dan mekanisme perizinan. 

(2) Penetapan sistem dan mekanisme perizinan ditetapkan lebih lanjut 
dengan Peratuan Bupati.

BAB VI

REHABILITASI

Pasal 19

 Rehabilitasi terumbu karang dan ekosistemnya dilakukan dengan
 memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman sumber
daya hayati setempat
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Pasal 20

(1) Pemerintah daerah mengembangkan kriteria dan indikator untuk 
menentukan alternatif tindakan rehabilitasi sesuai dengan tingkat 
kerusakan terumbu karang dan ekosistemnya yang berbeda-beda.

(2) Alternatif tindakan rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi:

 a. penanaman terumbu karang bua tan dan/atau transplantasi;
 b. pembebanan tanggungjawab rehabilitasi kepada pemangku 

kepentingan utama;
 c. pembiayaan dan sumber dananya;
 d. penutupan kawasan yang sedang direhabilitasi untuk sementara 

waktu dari kegiatan eksploitasi atau moratorium;
 e. pengembangan teknik-teknik pengelolaan spesifik yang sesuai 

dengan kondisi setempat;
 f. pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program 

rehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan 
berat;dan

 g. pengawasan dan evaluasi.
(3) Ketentuan mengenai tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan KKLD

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan lokasi/kawasan untuk pengelolaan 
konservasi laut daerah.

(2) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui 
proses identifikasi, penunjukan dan penataan batas calon kawasan.

(3) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada 
kriteria yang ditetapkan bersama instansi terkait di bawah koordinasi 
organisasi pengelola wilayah pesisir.

Pasal 22

Penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan 
kriteria:
a. ekologi, meliputi keanekaragaman sumber daya hayati, kealamiahan, 

keterkaitan, ekologis, keterwakilan, keunikan dan produktivitas;
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b. sosial-budaya, meliputi tingkat kepentingan potensi ancaman, kearifan 
lokal serta adat istiadat; dan

c.. ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, 
estetika dan kemudahan mencapai kawasan.

Pasal 23

(1) Penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan 
tujuan untuk:

 a. menjamin kelangsungan fungsi ekosistem;
 b. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan 

secara berkelanjutan;
 c. menjamin pemanfaatan sumber daya terumbu karang sebagai obyek 

pendidikan, penelitian, marikultur dan pariwisata; dan
 d.  melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak 

tradisional laut.
(2)  Pengaturan mengenai KKLD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Pemerintah desa dapat membuat peraturan tentang pengelolaan terumbu 
karang pada skala desa sesuai dengan kewenangannya.

(2) Kewenangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:

 a. inventarisasi, pemberian nama, dan penentuan batas pengelolaan 
terumbu karang kewenangan pemerintah desa;

 b. pengelolaan terumbu karang tertentu berdasarkan hak asal-usul 
desa;

 c. penetapan peraturan desa tentang pengelolaan terumbu karang;
 d. pengusulan status gugusan terumbu karang tertentu sebagai kawasan 

konservasi flora, fauna, atau habitat;
 e. pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan 

pengelolaan terumbu karang dan telah diserahkan pelaksanaannya 
oleh pemerintah daerah;

 f.  pelaksanaan wewenang tertentu dalam urusan-urusan terumbu 
karang yang telah diserahkan oleh pemerintah daerah;dan

 g. pelaksandan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi 
dan atau pemerintah daerah.
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Bagian Kedua

Zonasi

Pasal 25

(1) Penetapan KKLD disusun menurut zonasi yang terdiri dari:
 a. zona inti;
 b. zona perikanan berkelanjutan;
 c. zona pemanfaatan;dan
 d. zona lainnya.
(2)  Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati.

Bagian Ketiga

Daerah Perlindungan Laut

Pasal 26

(1)  Setiap Desa dapat membentuk DPL yang diatur dalam Peraturan Desa.
(2)  DPL dibentuk dengan tujuan untuk menjaga sumber daya laut di wilayah 

perairan desa.
(3) Pengelolaan DPL dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi 

ekologi dan melibatkan peran serta masyarakat.
(4) DPL merupakan zona inti KKLD ditutup secara permanen.

BAB VIII

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 27

(1) Dalam pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya, Pemerintah 
Daerah dapat membentuk organisasi pengelola.

(2) Unsur-unsur Organisasi Pengelola terdiri dari:
 a. Tokoh Masyarakat;
 b.  Perguruan Tinggi;
 c. Dunia Usaha;dan
 d. Lembaga Swadaya Masyarakat.
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(3) Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas 
untuk:

 a, mengembangkan sistem informasi dan pemetaan mengenai 
keberadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan ekosistem terumbu 
karang;

 b. melakukan klasifikasi dan pengelompokan seluruh gugusan terumbu 
karang;

 c. membuat program percontohan untuk setiap jenis kategori 
pengelolaan;

 d. menyebarluaskan informasi mengenai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu 
karang;

 e. mempromosikan dan menyebarluaskan program pengelolaan 
terumbu karang dan ekosistemnya kepada masyarakat luas; dan

 F. meningkatkan pelayanan dan penyediaan akses masyarakat terhadap 
ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, pasar, pengelolaan 
data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu 
karang dan ekosistemnya.

(4) Organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Dalam pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya, dibutuhkan peran 
serta masyarakat melalui pemberian hak dan kewajiban.

(2) Hak masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya 
meliputi:

 a. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan 
pemanfaatan terumbu karang di dalam wilayah desanya;

 b. berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan 
pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan 
dengan pemanfaatan terumbu karang;

 c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat pesisir;

 d. mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan izin usaha 
dan/atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang; dan

 e.  mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa 
lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung 
secara turun-temurun sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan.
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(3) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya 
meliputi:

 a. membangun data pemanfaatan terumbu karang dan asosiasinya, 
sebagai salah satu perangkat pengelolaan;

 b. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam 
perumusan kebijakan dan taat terhadap peraturan pengelolaan 
terumbu karang;dan

 c. berperan serta dalam menjaga fungsi ekologis terumbu karang.

Pasal 29

Dalam pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya, peran serta Lembaga 
Swadaya Masyarakat meliputi:
a.  menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
b.  meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam 

pengelolaan terumbu karang;
c. menumbuh kembangkan peranserta masyarakat dalam pengawasan dan 

pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan terumbu karang; dan
d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam pengelolaan 

terumbu karang. 

Pasal 30

Dalam pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya, peran serta Perguruan 
Tinggi Meliputi :
a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan 

perkembangan teknologi, pada tahap perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan kebijakan pengetolaan terumbu karang dan ekosistemnya;

b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu 
karang dan ekosistemnya;

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan sumber daya manusia; dan

d. mengembangkan su mber data dan informasi tentang terumbu karang 
serta sistem dan mekanisme penyebarluasannya agar mudah diakses 
masyarakat.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 31

 Pengawasan dapat melibatkan masyarakat melalui kegiatan pemantauan,
 pengamatan lapangan dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya
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Pasal 32

 Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan
 terumbu karang dan ekosistemnya dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi
terkait bersama organisasi pengelola

Pasal 33

(1)  Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan 
dan/atau  pengaduan kepada pihak yang berwenang.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penegakan hukum terhadap 
pelanggaran semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya.

BAB XI

KERJASAMA ANTARDAERAH

Pasal 34

(1) Pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya pada wilayah perbatasan 
dapat dilakukan kerjasama antardaerah.

(2) Kerjasama antar daerah dapat dilakukan guna mencegah konflik antar 
nelayan serta mencegah penangkapan ikan oleh nelayan andon.

(3) Kerjasama dapat dikembangkan berupa pengawasan terhadap 
penggunaan cara dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 
dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antardaerah yang 
diatur dengan keputusan bersama.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan dalam pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya dapat 
bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sikka;dan
b. sumber dana lain yang sifatnya tidak mengikat.
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BAB XIII

LARANGAN

Pasal 36

Dalam rangka melindungi keberadaan terumbu karang dan ekosistemnya, 
setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:
a. menggunakan bahan peledak berupa bom atau penggunaan bahan kimia 

dalam penangkapan ikan;
b. menggunakan alat tangkap ikan jenis jari trawl dan/atau dengan 

menggunakan alat tangkap jenis jaring di lokasi-lokasi tertentu;
c. menempatkan bubu atau bagan pada kawasan terumbu karang;
d. membuang jangkar di wilayah/kawasan terumbu karang;
e. berjalan-jalan/melintas atau menginjakkan kaki di atas terumbu karang;
f. mengambil terumbu karang atau menambang untuk dijadikan bahan 

bangunan, hiasan/cinderamata, kecuali karang hasil budidaya;
g. menggunakan zat aditif atau obat-obatan/pupuk kimiawi dalam budidaya 

rumput laut;
h. menebang, mengambil, dan merusak hutan mangrove/hutan pantai; 

dan
i.  melakukan kegiatan yang bersifat ekstraktif di dalam KKLD dan/atau zona 

inti.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

(1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan terumbu 
karang dan ekosistemnya dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengendalian secara teknis operasional dilakukan oleh 
instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan terumbu karang 
dan ekosistemnya.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memanfaatkan terumbu 
karang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran terumbu karang 

=  21  =



610

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, huruf c dan huruf d 
dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa 
pembekuan izin untuk sementara waktu, pencabutan izin, mencegah dan 
mengakhiri pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh 
suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan dan pemulihan 
terumbu karang yang rusak atau tercemar itu atas beban biaya seseorang 
dan/atau badan usaha,

(3) Tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur 
lebih lanjut dehgan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

(1)  Selain Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini 
dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan 
terumbu karang dan ekosistemnya;

 b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan terumbu 
karang dan ekosistemnya;

 c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan terumbu 
karang dan ekosistemnya;

 d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dokumen lain, 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan terumbu 
karang dan ekosistemnya;

 e. melakukan penggeledahan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan 
terumbu karang dan ekosistemnya;

 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan terumbu karang dan 
ekosistemnya;
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 g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau, tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

 h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi;

 i. menghentikan penyidikan;dan
 j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang pengelolaan terumbu karang dan ekosistemnya 
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diancam dengan pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 
(lima puiuh juta rupah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran terumbu karang dan 
ekosistemnya, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
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Pasal 42

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengah penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 15 Nopember 2008

BUPATI SIKKA,

CAP  TTD

SOSIMUS MITANG

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

   CAP.  TTD.

 SABINUS NABU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI F 
NOMOR 2
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEMNYA

1.  UMUM
 Salah satu ekosistem utama pesisir dan laut adalah terumbu karang 

dengan beragam biota dan keindahan alam yang memiliki nilai ekologis 
dan ekonomis yang demikian tinggi.

 Selain berperan sebagai pelindungan pantai dari hempasan ombak dan 
arus yang kuat, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis sebagai 
habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan dan tumbuh besar, serta 
sebagai tempat pemijahah bagi berbagai biota laut.

 Nilai ekonomis terumbu karang yang paling tinggi adalah sebagai tempat 
penangkapan berbagai jenis biota laut konsumsi dan berbagai jenis ikan 
hias, sebagai daerah wisata dan tempat rekreasi yang menarik.

 Dengan nilai ekologi dan ekonomi penting tersebut, maka ekosistem 
terumbu karang sebagai ekosistem produktif sudah selayaknya untuk 
dipertahankan keberadaannya.

 Belakangan ini keberadaan terumbu karang sedang mengalami penurunan 
kualitas dan kuantitas yang mengkhawatirkan sebagai akibat degradasi 
dan kerusakan yang sangat memprihatinkan.

 Sehubungan dengan gambaran tersebut, maka dalam pengelolaan 
terumbu karang perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian yang 
berkelanjutan dengan sasaran isu-isu utama seperti bagaimana 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang pada umumnya 
dengan tingkat ekonomi tergolong rendah dan kebanyakan dikatagorian 
sebagai nelayan tradisional.  Masih sering ditemukannya penangkapan ikan 
dengan menggunakan potasium dan bahan peledak, dan masih terjadinya 
pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan, disamping masih 
sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang pada kawasan terumbu 
karang.

 Berdasarkan keadaan dalam pemanfaatan terumbu karang tersebut, perlu 
dilakukan pengelolaan terumbu karang dengan sasaran target dengan 
meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pemeliharaannya semakin meningkat

 Kohadiran pongaturan pemanfaatan terumbu karang sangat diperlukan 
yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu 
Karang dan Ekosistemnya.
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II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1  : Cukup jelas

 Pasal 2  :
   Huruf a
  Asas kelestarian yang berkelanjutan dimaksudkan agar 

pelaksanaan konservasi sumber daya terumbu karang dan 
ekosistemnya dilakukan daya dukung dan kelestarian sumber 
daya terumbu karang dan ekosistemnya serta lingkungannya.

   Huruf b
  Asas manfaat dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi 

terumbu karang dan ekosistemnya dapat memberikan manfaat 
bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan 
pengembangan peri kehidupan yang berkesinambungan bagi 
warga negara, serta peningkatan kelestarian suberdaya terumbu 
karang dan ekosistemnya.

 Huruf c
  asas keterpaduan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi 

sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya dilakukan 
secara terpadu, bulat dan utuh serta saling menunjang dengan 
memperhatikan kepentingan nasional dan daerah, sektor lain, 
dan masyarakat setempat.

 Huruf d
  asas kepastian hukum dimaksudkan agar menjamin kepastian 

hukum dalam mengatur pelaksanaan konservasi sumber daya 
terumbu karang dan ekosistemnya dilakukan secara jelas dan 
dapat dimengerti serta ditaati oleh semua pemangku kepentingan 
dan putusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara 
yang dapat dipertanggu jawabkan dan tidak memarginalkan 
masyarakat lainnya.

 Huruf e
  asas kemitraan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi 

sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya dilakukan 
bersarkan kesepakatan, kerjasama antara pemangku 
kepentingan yang berkaitan dengan konservasi terumbu karang 
dan ekosistemnya.

 Huruf f
  asas pemerataan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi 

sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya dapat 
memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh 
sebagian masyarakat secara merata.  
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 Huruf g
  asas peran serta masyarakat dimaksudkan agar pelaksanaan 

konservasi sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya 
berbasiskan masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

 Huruf h
  asas keterbukaan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi 

sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya dilakukan secara 
transparan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

 Huruf i
  asas akuntabilitas dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi 

sumber daya terumbu karang dan ekosistemnya dilakukan 
secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Huruf j
  Asas efisiensi dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumber 

daya terumbu karang dan ekosistemnya dilakukan dengan 
memperhatikan faktor efisiensi baik dari segi waktu, prases 
maupun pembiayaan.

 Huruf k
  Yang dimaksud dengan asas keadilan dimaksudkan agar 

pelaksanaan konservasi sumber daya terumbu karang dan 
ekosistemnya memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, 
ketidakberpihakan serta tidak sewenang-wenang.

 Pasal 3  : Cukup jelas

 Pasal 4 :
   Huruf a : Cukup jelas

   Huruf b : 
  Pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya dengan cara 

merusak adalah penggunaan bahan kimia, bahan biologis, alat 
dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/
atau membahayakan kelestarian sumber daya terumbu karang 
dan ekosistemnya, tidak saja mematikan secara langsung, 
tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan 
merugikan nelayan serta pembudidaya ikan.  Apabila terjadi 
kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, 
pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan 
waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

   Huruf c : Cukup jelas
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   Huruf d : Cukup jelas

 Pasal 5 : Cukup jelas

 Pasal 6 : Cukup jelas

 Pasal 7
   Ayat (1)
  Rencana Strategis Terumbu Karang dan ekosistemnya sebagai 

dokumen perencanaan bagi dinas/perangkat pemerintah daerah 
dalam menyusun rencana kegiatannya di pesisir dan laut.  
Rencana Strategis Terumbu Karang sebagai penjabaran dari 
Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir.

  Rencana Strategis Terumbu Karang harus mengacu dan 
merupakan penjabaran dari Rancana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD).

 Pasal 8  : Cukup jelas

 Pasal 9      : Cukup jelas

 Pasal 10  : Cukup jelas 

 Pasal 11 :
   Huruf a
  Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara ekstraktif adalah 

penangkapan terhadap berbagai jenis ikan karang atau ikan 
lainnya di kawasan terumbu karang.

   Huruf b
  Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara non-ekstraktif 

adalah pemanfaatan terumbu karang dari keindahan panorama 
atau sebagai daya tarik untuk wisata.

 Pasal 12 :
   Ayat (1) : Cukup jelas

   Ayat (2)
 Huruf a:

 Huruf b
  Yang dimaksud dengan jenis ikan yang boleh ditangkap 

adalah jenis ikan yang dapat ditangkap sesuai dengan 
prinsip-prinsip konservasi genetik ikan.
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 Huruf c :
  Yang dimaksud dengan jumlah ikan yang diperbolehkan 

ditangkap adalah banyaknya sumber daya ikan yang boleh 
ditangkap dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber 
daya ikan.

 Huruf d .
  Yang dimaksud dengan waktu dan musim penangkapan 

ikan adalah penetapan peruntukan dan penetapan area 
atau musim penangkapan ikan untuk memberi kesempatan 
bagi pemulihan sumber daya ikan dan lingkungan.

 Huruf e
  Yang dimaksud dengan penghentian penangkapan untuk 

melindungi jenis dan populasi ikan adalah membatasi jenis-
jenis yang boleh ditangkap untuk menjaga jumlah populasi 
yang dapat diberi ijin penangkapan.

 Pasal 13 : Cukup jelas

 Pasal 14
  Pejabat yang ditunjuk adalah kepala dinas kelautan dan perikanan 

kabupaten sikka.

 Pasal 15
    Ayat (1)
  Yang dimaksud dengan cara dan/atau alat tradisional seperti 

menggunakan panah, serok, penangkapan langsung dengan 
tangan,yang hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi.

  Yang dimaksud dengan kebutuhan rumah tangga adalah 
kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga secara langsung.

   Ayat (2)
  Registrasi nelayan tradisional untuk keperluan statistik perikanan 

Kabupaten/tahun.

 Pasal 16 : Cukup jelas

 Pasal 17 : Cukup jelas

 Pasal 18 : Cukup jelas

 Pasal 19
  Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya memulihkan fungsi 

fungsi alamiah ekosistem terumbu karang yang telah mengalami 
degradasi dapat berupa:
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 a. pengkayaan sumber daya terumbu karang,
 b. perbaikan habitat, dan
 c. perlindungan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang 

secara alami.

 Pasal 20 : Cukup jelas

 Pasal 21
   Ayat (1)  : Cukup jelas

   Ayat (2)  : Cukup jelas

   Ayat (3) :
  Yang dimaksudkan dengan organisasi pengelola wilayah pesisir 

adalah dinas kelautan dan perikanan.

 Pasal 22 : Cukup jelas

 Pasal 23
   Ayat (1)
  Huruf a : Cukup jelas

  Huruf b : Cukup jelas

  Huruf c
  Yang dimaksudkan marikultur adalah budidaya ikan di 

perairan laut.

  Huruf d
  Kearifan lokal adalah pengelolaan terumbu karang dan 

ekosistemnya dengan memperhatikan nilai-nilai luhur yang 
masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

  Hak-hak tradisional adalah hak untuk melakukan kegiatan 
penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di wilayah 
tertentu yang berada di wilayah Kabupaten Sikka.

   Ayat (2) : Cukup.jelas

 Pasal 24 : Cukup jelas

 Pasal 25
   Huruf a :
 Zona inti diperuntukkan bagi:
 1. perlindungan mutlak habitat dalam populasi ikan;
 2. penelitian; dan
 3. pendidikan.
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   Huruf b :
 Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi:
 1. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 2. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah 

lingkungan;
 3. budidaya ramah lingkungan;
 4. penelitian dan pengembanan; dan
 5. pendidikan.

 Huruf c
 Zona pemanfaatan diperuntukkan bagi:
 1. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 2. pariwisata dan rekreasi
 3. penelitian dan pengembangan; dan
 4. pendidikan.

 Huruf d :
  Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan 

berkelanjutan, dari zona pemanfaatan, yang karena fungsi 
dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti 
zona perlindungan, zona pemanfaatan tradisional dan zona 
rehabilitasi,

 Pasal 26
   Ayat (1)  : Cukup jelas

   Ayat (2)  : Cukup jelas

   Ayat (3)  : Cukup jelas

   Ayat (4)  : 
  Ditutup secara permanen adalah penutupan suatu kawsan 

perairan tertentu untuk jangka waktu yang lama dengan 
maksud memberikan pemulihan sumberdaya terumbu karang 
dan ekosistemnya.

  Pasal 27 : Cukup jelas

 Pasal 28 : Cukup jelas

 Pasal 29 : Cukup jelas

 Pasal 30 : Cukup jelas

 Pasal 31 : Cukup jelas
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 Pasal 32 : Cukup jelas

 Pasal 33 : Cukup jelas

 Pasal 34
   Ayat (1)
  Kerjasama antar daerah dituangkan di dalam naskah perjanjian 

kerjasama.  Kerjasama yang mengakibatkan pembebanan 
anggaran daerah, perlu mendapat pertimbangan DPRD.

   Ayat (2)
  Nelayan andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan 

penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan 
berukuran tidak lebih dari 30 GT dengan daerah penangkapan 
yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan 
tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu, atau 
dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan di luar 
daerah asal nelayan tersebut.

   Ayat (3)
  Yang dimaksudkan dengan Penangkapan berlebihan adalah 

status sumber daya ikan disuatu perairan dimana usaha 
pemanfaatannya. melebihi potensi lestari atau pemanfaatan 
ikan yang kapasitas stok (cadangan) perikanan setempat.

   
   Ayat (4) : Cukup jelas

 Pasal 35  : Cukup jelas

 Pasal 36  : Cukup jelas

 Pasal 37  : Cukup jelas

 Pasal 38
   Ayat (1): Cukup jelas

   Ayat (2)
  Yang dimaksud dengan pembekuan izin adalah apabila kondisi 

kawasan terumbu karang sebagai dasar pertimbangan pemberian 
izin telah berubah.

  Yang dimaksud dengan pembatalan adalah apabila pemegang 
izin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat diberikan izin 
atau kondisi kawasan terumbu karang mengalami kerusakan 
berat baik kualitas maupun kuantitas.

  Yang dimaksud dengan pencabutan adalah apabila pemegang 
izin terbukti menyalahgunakan dari tujuan semula pemberian 
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izin atau selama berlakunya izin membiarkan terumbu karang 
menjadi rusak, tanpa upaya untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan.

 Pasal 39 : Cukup jelas

 Pasal 40 : Cukup jelas

 Pasal 41 : Cukup jelas

 Pasal 42 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2008 NOMOR 46
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang: a.  bahwa wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kepulauan 
Mentawai yang terdiri dari pantai pulau-pulau 
yang mejadi bagian dari wilayahnya, mengandung 
keanekaragaman sumberdaya dan keindahan 
panorama alam yang dapat dimanfaatkan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan pendapatan daerah serta negam secara 
keseluruhan;

 b. bahwa ekosistem terumbu karang sebagai bagian 
dari sumberdaya wilayah pesisir dan laut harus 
dikelola secara adil dan bijaksana agar dapat 
dimanfaatka secara berdaya guna, berhasil guna, dan 
berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang 
dan generasi yang akan datang, untuk itu diperlukan 
adanya kepastian hukum;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dumaksud pada hutur a dan huruf b perlu ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Terumbu Karang.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
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 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nomor 
3419);

 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3427);

 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3647);

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3699);

 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4236);

 7. Undang-Undang Nomor 30 Tabun 1999 tentang 
Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
387);

 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tetang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang 
Nomor I Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-
Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4377);
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 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4389);

 11. Undang-Undang Nomor 31 Tabun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negam Republik Indonesia 
Tabun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4433);

 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tatang Lembaran 
Negara Nomor 4944);

 13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik ladonesia Tahun 2007 Nomor 61 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4723);

 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Peraturan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 63 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4725);

 15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4739);

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 
tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 9132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3776);

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
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Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3816);

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang 
Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan 
Lintas Damai Melalui Peraturan Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209);

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang 
Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing 
dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan 
Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4210);

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang 
Daftar Koordinat Geografi Titik-titik Garis Pangkal 
Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor Nomor 4211);

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota;

 23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumberdaya Ikan;

 24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung;

 25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan 
Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan dan Berbasis 
Masyarakat;

 26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan 
Terumbu Karang;

=  4  =



629

 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten;

 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor,7 Tahun 
2003 tentang Pedoman Operasi Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

 29. Keputusan Direktorat Jendera Pesisir dan pulau-
pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan 
Nomor SK.02/P3K/XII/2004 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Proyek Coremap II;

 30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 13 
tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah 
provinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatra Barat Tahun 1995 nomor 6 
Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERKAWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG 
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
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2. Pemerintah. Kabupaten adalah bupati dan perangkat daerah kabupaten 
sebagai penyelenggara Pemerintah kabupaten;

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat dengan 

DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan 
Mentawai;

5 . Wilayah pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem 
darat dan laut ke arah darat sampai batas wilayah kecamatan pesisir dan 
ke arah laut sampai sejauh 4 mil laut di ukur dari garis pantai pulau 
terluar saat surut terendah ke arah laut lepas;

6. Ekosistem terimbu karang adalah semacam biota laut yang dibangun 
oleh biota penghasil kapur (CaCO3) bersama-sama dengan biota yang 
hidup di dasar perairan lainnya.  Ekosistem terumbu karang berfungsi dan 
bermanfaat bagi keseimbangan ekologis maupun kelangsungan hidup 
manusia, seperti pelindung pantai dari gempuran ombak dan gelombang, 
keaneka ragamam hayati dan plasma nutfah, kelimpahan jenis-jenis ikan 
ekonomis penting, penyerap oksigen (O2) dan obyek wisata.

7. Kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) adalah suatu kawasan di suatu 
wilayah perairan pesisir yang secara aktif dikelola oleh masyarakat lokal 
di seekitar kawasan dengan pengelolaan kolaboratif baik oleh masyarakat 
setempat maupun oleh perwakilan pemerintah daerah yang meliputi 
perairan pasang surut, termasuk tumbuhan dan hewan di dalamnya, 
serta bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya di bawah laut yang 
dilindungi baik seluruhnya atau sebagian daripadanya;

8. Daerah Perlindungan Laut adalah kawasan desa yang dikelola oleh 
masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan desa untuk 
kepentingan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya

9. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo 
hexacoralia, filum Cnidaria yang hidup membentuk koloni yang terdiri 
dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis matualistik 
daeng zooxanthellae;

10.  Terumbu karang adalah struktur alamiah di dalam laut dangkal yang tahan 
terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan 
konstruksi kerangka koral hematipik ganggang berkapur den organisme 
yang mengekspresikan kapur;

11. Pengelolaan Terumbu karang adalah upaya yang meliputi perumusan 
kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, 
pemulihan, pengawasan, dan pengendalian pemanfatan serta & 
pelestarian fungsi-fungsinya:

12. masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah 
pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber 
daya pesisir, meliputi masyarakat adat dan masyarakat lokal, termasuk 
nelayan dan bukan nelayan

13.  Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat Yang mempunyai 
wlayah tertentu dengan tata kehidupan sehari-hari didasarkan pada nilai-
nilai adat istiadat yang diwarisi dari leluhurnya;
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14.  masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang mempunyai tata 
kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima 
sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, berada dan menetap diwilayah 
pesisir dan laut tertentu ;

15.  Zona adalah bagian dari wilayah yang disepakati bersama antar berbagai 
pemangku kepentingan, utama untuk penggunaan tertentu;

16. Zonasi adalah satu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang, 
merupakan upaya penetapan batas-batas fungsional peruntukan suatu 
ruang ( pomanfaatan umum,  konservasi, alur) sesuai dengan potensi 
sumberdaya, daya dukung dan proses-proses ekologi. yang berlangsung 
sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir dan laut;

17.  penyelesain secara adat adalah penyelesain sengketa menurut hukum 
adat kebiasaan masyarakat setempat,,

18.  Pengendalian kerusakan temrubu karang adalah suatu upaya untuk 
menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang melalui upaya penertiban 
dan penegakan hukam,

19.  Pemangku kepentingan adalah perseorangan atau badan hukum yang 
mempunyai kewenangan hukum terhadap suatu liang wilayah Pesisir.

20. Pengelolaan secara non ekstraktif, adalah kegiatan ekonomi lainnya 
dengan memanfaatkan sumberdaya terumbu karang sebagai medianya, 
sebagai contoh kegiatan wisata bahari,

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan Terumbu Karang di selenggarakan atas asas-asas yang meliputi:
a. Asas Keterpaduan;
b. Asas Pelestarian:
c. Asas Kearifan Tradisional;
d. Asas Peranserta Masyarakat;
e. Asas Desentralisasi;
h. Asas Kepastian Hukum;
i. Asas Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Terumbu Karang bertujuan:
a. melindungi, menkonservasi, memanfaatkan dan merehabilitasi 

sumberdaya pesisir dan laut serta ekologisnya secara berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan;

b. memperbaiki mekanisme dan memperkuat kelembagaan pemerintah dan 
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masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang secara adil, seimbang 
dan berkelanjutan;

c. memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal dan 
masyarakat hukum adat;

d. meningkatkan pengelolaan oleh masyarakat lokal melalui pengakuan hak 
tradisional, pemberdayaan masyarakat, dan pertumbuhan rasa tanggung 
jawab pengelolaan.

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam peraturan daerah ini adalah
a. terwujudnya pengelolaan ekosistem sumberdaya pesisir dan laut secara 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b. terciptanya mekanisme, kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam 

pengelolaan terumbu karang secara adil, seimbang dan berkelanjutan;
c. terwujudnya kondisi sosisal ekonomi dan budaya masyarakat lokal dan 

masyarakat hukum adat,
d. meningkatnya pengelolaan oleh masyarakat lokal melalui pengakuan hak 

tradisional, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan rasa tanggung 
jawab pengelolaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) pengelolaan terumbu karang sebagaimana di atur dalam peratuuran 
daerah ini meliputi :

 a. perencanaan;
 b. pengelolaan;
 c. perlindungan;
 d. rehabilitasi;
 e. pembagian wewenang pengelolaan;
 f   pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan terumbu 

karang;
 g. hak dan kewajiban masyarakat pesisir;
 h. kawasan konservasi laut daerah (KKLD)
 i. pengakuan eksistensi hukum adat;
 j. peranserta perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat;
 k. kerjasama antar daerah;
 l. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
 m. pengendalian pemberian izin;
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 n. pembiayaan;
 o. jaminan lingkungan dan
 p.  penyelesaian sengketa.
(2)  Peraturan Daerah ini berlaku untuk pengelolaan terumbu karang yang 

terdapat di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten 
Kepulauan Mentawai

BAB IV

PERENCANAAN

bagian Pertama

Umum

Paul 6

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan inisiatif penyusunan rencana strategis, 
zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi dalam rangka pengelolaan 
terumbu karang;

(2) Rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi 
merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pengelolaan terumbu 
karang;

(3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih 
lanjut dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun rencana strategis pengelolaan 
terumbu karang secara terpadu sesuai dengan kewengannya ;

(2) Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat,
 a. profil terumbu karang;
 b. visi dan misi pengelolaan terumbu karang
 c. tujuan dadan sasaran pengelolaan terumbu karang;
 d. strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;
 e.  program dan proses implmentasinya:,
 f.  prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi serta informasi 

lanjutan.
(3) Rencana strategis mengidentifikasikan indikator kinerja sehingga dapat 
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mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan terumbu karang;
(4) Rencana strategis disusun berdasarkan standar perencanaan yang 

konsisten, sinergis dan terpadu; 
(5) Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan 

dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi

Pasal 8

(1) Rencana zonasi disusun baerdasarkan rencana strategis, data fisik, ekologi 
dan sosial ekonomi dan kebutuhan para pemangku kepentingan setelah 
dilaksanakan konsultasi publik;

(2) Rencana zonasi digunakan untuk mamandu pemanfaatan dan mencegah 
konflik dalam pengelolaan terumbu karang;

(3) Rencana zonasi disusun untuk jangka waktu 15 (limabelas) tahun dan 
dapat di tinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) berisi: 
a. Kegiatan yang diperbolehkan;
b.  Kegiatan yang dilarang;
c.  Kegiatan yang memerlukan izin.

Pasal 10

(1) Rencana zonasi memuat pembagian kawasan perencanaan yang terdiri 
dari:

 a. kawasan konservasi;
 b. kawasan pemanfaatan umum;
 c. kawasan pemanfaatan khusus;
 d. kawasan liar.
(2)  Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dijabarkan 

dalam rencana zona rinci.
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Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan

pasal 11

(1) Rencana pengelolaan disusun berdasarkann kebijakan-kebijakan dan 
orientasi dalam rencana strategis, rencana zonasi dan keburuhan para 
pemangku kepentingan yang memanfatkan sumberdaya terumbu 
karang;

(2) Rencana pengelolaan ditunjukan untuk:
 a. membangun kerjasama kemitraan antara pemerintah, sektor swasta 

dan masyarakat;
 b   menyediakan kriteria yang disepakati besama untuk melakukan 

peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan;
 c. menetapkan prosedur dalam proses perizinan;
 d. menciptaan tertib administrasi;
 e. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dn perbaikan rencana-

rencana kegiatan;
 f. menyelaraskan koordinasi dalam pengambilan keputusan di antara 

instansi terkait dalam pemberian izin; 
 g. mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan.
(3) Rencana pengelolaan kawasan ditetapkan, sebagai berikut
 a. kawasan inti/lindung;
 b. kawasan pemanfaatan;
 c. kawasan penyangga
 d. kawasan bebas.
(4)  Rencana pengelolaan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 

dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam lima tahun.

Bagian Kelima

Rencana Aksi

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana aksi sesuai kewenangannya 
dengan melibatkan peranserta masyarakat sesuai kebutuhannya dalam 
rangka penelolaan terumbu karang; 

(2) Rencana aksi memuat tujun, sasaran, strategi, kegiatan, masalah-masalah 
yang harus ditanggulangi dan jadwal kegiata termasuk pendanaannya;

(3) Rencana aksi disusun 1 tahun sekali, rencana aksi dapat disebut rencana 
tahunan yang mempunyai visi lebih panjang sampai 3 tahun.
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BAB V

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Pasal 13

(1) Pemanfaatan trumbu karang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana  
zonasi;

(2)  Kegiatan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) meliputi kegiatan 
eksplorasi, eksploitasi dan pendayagunaan sumberdaya terumbu karang;

(3)  Kegiatan pemanfaatan terumbu karang wajib memperhatikan akses 
kepentingan masyarakat, ruang dan karakteristik pesisir dan laut;

(4) Pemanfaat terumbu karang untuk tujuan observasi, penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan, wajib melibatkan lembaga atau 
instansi terkait dan/atau bidangnya;

(5)  Pemanfaatan sebagaimana dimaksuf pada ayat (4) wajib memperoleh 
izin dari Bupati.

BAB VI

PERLINDUNGAN

pasal 14

(1)  Semua pemangku kepentingan berkewajiban utuk melindungi terumbu 
karang dan ekosistemnya;

(2) Pengusulan kawasan yang dilindungi atau kawasan konservasi diusulkan 
oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah, setelah mendapat kajian 
dari lembaga penelitian atau perguruan tinggi baik dari aspek teknis, 
sosial dan hukum;

(3) Semua pemangku kepentingan berkewajiban untuk mengawasi terumbu 
karang dan kawasan konservasi laut.

BAB VII

REHABILITASI

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban merehabilitasi kawasan terumbu 
karang dan kawasan konservasi laut yang mengalami kerusakan;
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(2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasaman dengan perguruan tinggi, 
lembaga swadaya masyarakat atau pihak ketiga lainnya yang dipandang 
cakap dan berpengalaman dalam rehabilitasi terumbu karang dan 
konsevasi laut;

(3) badan-badan atau lembaga donor asing dapat dilibtkan dalam kegiatan 
rehablitasi terumbu karang

BAB VIII

PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten mengatur pembagian wewenang pengeolaan 
antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah desa;

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Peraturan 
Bupati;

(3) Kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi:
 a. iinventarisasi, identifikasi, pencadangan terumbu karang dalam 

rangka penetapan prioritas pengelolaan;
 b. penetapan persyaratan yang akan diberlakukan pada pemanfaatan  

sumber-sumber perikanan ikan;
 c. perlindungan dan pelestarian ekosistem terumbu karang yang khas 

sesuai dengan wilayahyurisdiksinya;
 d. pengelolaan data statistik perikanan karang;
 e. pendirian dan pengoprasian pusat data dan informasi tentang 

pengelolaan terumbu karang;
 f pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan/usaha yang 

diperkirakan berdampak negatif terhadap upaya pelestarian ekosistem 
terumbu karang;

 g. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terumbu karang yang 
telah mengalami kerusakan;

 h. penetapan status kawasan konservasi laut daerah (KKLD) di dalam 
wilayah yang menjadi wewenangnya;

 i. mengesahkan/mengukuhkan peraturan desa tentang pengelolaan 
daerah perlindungan laut (DPL)

(4) Kewenangan Pemerintahan Desa malipuli:
 a. inventarisasi, pemberian nama, dan penentuan batas pengelolaan 

terumbu karang kewenangan pemerinta kabupaten;
 b. pengelolaan terumbu karang tertentu berdasarkan hak dan asal usul 

desa;
 c. penerbitan peraturan desa mengenai pengelolaan terumbu karang;
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 d. pengusulan status gugusan terumbu karang tertentu sebagai kawasan 
konservasi flora, fauna, atau habitat;

 e. pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan 
pengelolaan terumbu karang dan telah diserahkan pelaksanaannya 
oleh pemerintah kabupaten kepada peerintah desa;

 f pelakasanaan wewenang tertentu dalam urusan-urusan terumbu 
karang yang telah di serahkan oleh pemerintah kabupaten/kota 
kepada pemerintah desa; dan

 g. pelaksaan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi 
dan atau pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pengelolaan 
terumbu karang.

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Pasal 17

Pemberdayaan masyarakat perlu didesain sebagai bagian dari upaya untuk 
meningkatkan pentaatan terhadap peraturan.
a. Pengembangan mata pencaharian alternatif;
b. pengeembangan teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan;
c. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat pesisir dan 

aparat Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya terumbu 
karang dan ekosistemnya;

d. pengakuan han dan pelimpahan tanggungjawab kepada masyarakat 
pesisir demi kepastian hukum;

e. penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan 
kemampuan masyarakat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan 
kabupaten/kota untuk menyusun rencana pengelolaan ekosistem terumbu 
karang;

f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kegiatan 
yang terkait dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;

g. pengupayaan bantuan teknis yang ramah lingkungandan bantuan 
keuangan yang tidak mengikat dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota 
dan swasta kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan 
ekonomi yang selaras dengan tujuan pengelolaan ekosistem terumbu 
karang dari daerah sekitarnya;

h. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia diberbagai 
institusi melalui perekrutan, pelatihan serta pendidikan formal dan 
informal;

i. penguatan kelembagaan di daerah dalam rangka pengelolaan ekosistem 
terumbu karang;

j. peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintah kabupaten 
dalam mengelola ekosistem terumbu karang; dan
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k. pengaktualisasian tradisi musyawarah untuk mufakat yang berorientasi 
pada penguatan komitmen masyarakat untuk mengelola ekosistem 
terumbu karang berdasarkan aturan yang telah disepati bersama.

Pasal 18

(1) Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan berpartisipasi 
aktif dalam pengelolaan terumbu karang sesuai dengan perundang - 
undangan yang berlaku. 

(2) Masyarakat pesisir memiliki hak; 
 a. hak untuk memperoleh nilai ekonomi atas pengelolaan terumbu 

karang;
 b. hak untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan terumbu 

karang;
 c. hak untuk memperoleh pebngetahuan tentang pengelolaan terumbu 

karang;
 d. hak untuk mengetahui dan dilibatkan atas setiap usaha ataum 

kegiatan pengelolaan terumbu karang;
 e. hak untuk mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak 

lingkungan terumbu karang.
(3) Masayarakat pesisir berkewajiban : 
 a.  memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan terumbu 

karang;
 b. berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta 

rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis terumbu karang;
 c.  berpartisipasi aktif dalam musyawarah masyarakat pesisir untuk 

menentukan arah dan kebijakan pengelolalan terumbu karang;
 d. mencegah terjadinya kerusakan terumbu karang.

Pasal 19

(1).  Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat meliputi:
 a. perlindungan dan pemulihan ekosistem terumbu karang berbasisi 

masyarakat;
 b. pengakuan hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan 

pengelolaan terumbu karang dalam lingkungan wilayah mereka 
berdasarkan hukum dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;

 c. pengakuan hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan pengelolaan 
terumbu karang dalam lingkungan mereka berdasarkan hukum dan 
kebiasaan masyarakat setempat;  

 d. penyelengaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan terumbu 
karang secara formal aupun informal;
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(2) pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat dilaksanakan melalui 
partisispasi masyarakat dalam semua tahapan perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi atas pengeloaan terumbu karang. 

BAB X

KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (KKLD)

Pasal 20

(1) Pemerintah kabupaten mengusulkan kepada pemerintah kawasan 
konservasi laut daerah (KKLD),

(2) Penetapan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) ini haruslah melalui 
hasil kajian ilmiah akademis yang meliputi kajian sosial ekonomi, teknis 
dan aspek hukum.

(3)  Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) di bagi menjadi 4 zona, 
antaralain:

 a.  Zona inti/lindung, merupakan kawasan perlindungan sumber daya 
alam. kawasan ini tertutup untuk umum, kecuali guna keperluan 
akademis ilmiah setelah mendapat ijin pengelola kawasan;

 b. Zona perikanan berkelanjutan, merupakan daerah yang di perbolehkan 
bagi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secar tradisional, serta 
kegiatan lainnya masyarakat setempat;

 c. Zona pemanfaatan, merupakan daerah yang diperuntukkan bagi 
kepentingan wisata bahari secar intensif;

 d. Zona lainnya, merupakan kawasan yang berada diluar zona perikanan 
berkelanjutan sesuai dengan karekteristik dan peruntukannya.

(4)  Penetapan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) ditetapkan dengan 
keputusan bupati.

Pasal 21

(1) Zona ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a 
diperuntukkan bagi:

 a. perlindungan mutlak habitat dan populasi sumber daya ikan;
 b. penelitian dan
 c. pendidikan.
(2) Zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 

ayat (3) huruf b diperuntukkan bagi :
 a. perlindungan habitat dan populasi sumber daya ikan; 
 b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
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 c.  budi daya ramah lingkungan;
 d. pariwisata dan rekreasi;
 e.  penelitian dan pengembangan; dan
 f. pendidikan.
(3) zona  pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf 

c diperuntukkan bagi:
 a.  perlindungan habitat dan populasi sumber daya ikan;
 b. pariwisata dan rekreasi;
 c. penelitian dan pengembangan; dan
 d. pendidikan. 

BAB XI

PENGAKUAN EKSISTENSI HUKUM ADAT 

Pasal 22

(1) kearifan lokal atau ketentuan hukum adat yang sudah ada dan masih 
berlaku diakui sebagai norma hukum sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) mengakui kelembagaan adat yang ada, seperti halnya pulaju mone siberut 
atau nama lainnya di tempat lain.

BAB XII

PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DAN 

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT 

Pasal 23

Peran serta Perguruan Tinggi dalam pengelolaan terunbu karang meliputi :
a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian 

dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun 
dalam pelaksanaan kebijakan;

b. membantu pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pendidikan, 
pelatihan, penelitian;

c. membantu pemerintah kabupaten dalam pengembangan sistem dan 
mekanisme pengelolaan;

d. membantu mengembangkan sumber data dan informasi tentang terumbu 
karang serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses.

=  17  =



642

Pasal 24

peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang 
meliputi:
a. menyampaikan pendapat, saran, informasi dan laporan sebagai masukan 

dalam rangka perumusan kebijakan;
b. meningkatkan kemandirian, kemapuan, pemberdayaan masyarakat 

pesisir dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian secara 
berkelanjutan;

c.  memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan 
data dan informasi dengan tetap memperhatikan hak seseorang dan /
atau lembaga.

BAB XIII

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 25

(1) Pemerintah Kabuaten dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten 
tetangga dalam pengelolaan terumbu karang diwilayah batasan kedua 
daerah;

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan 
persetujuan DPRD;

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam 
bentuk nota kesepahaman (MoU).

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI 

Pasal 26

(1) Pembinaan di tunjukan untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam 
pengelolaan terumbu karang;

(2)  Pengawasan diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan terumbu 
karang secara tepat dan berkelanjutan;

(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan 
lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksaan pengelolaan 
terumbu karang.
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Bagian Kedua 

Pembinaan 

Pasal 27 

(1) Panbinaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan pendekatan 
yang sesuai dengan prinsip pengelolaan terumbu karang;

(2) Pembinaan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Bagian Ketiga

Pengawasan  dan Pengendalian

Pasal 28

(1) Pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin 
pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, 
meliputi pemantauan, pengamatan lapangan, pemeriksaan dan evaluasi.

(2) Masyarakat mempunyai hak dan wajib berperan seta dalam pengawasan 
dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu;

(3) Evaluasi dilakukan oleh Organisasi Pengelolaan Terumbu Karang sekurang-
kurangnya satu (1) kali dalam lima tahun

Pasal 29

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap peroses perencanaan dan 
pelaksanaan pengelolaan terumbu karang di lakukan secara terkoordinasi 
oleh instansi terkait bersama Organisasi Pengelola wilayah pesisir dan 
laut Provins dan masyarakat;

(2) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampain laporan dan/
atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
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BAB XV

PENGENDALIAN PEMBERIAN IZIN 

Bagian Pertama

Umum

Pasal 30

(1) Kegiatan pemanfaatan terumbu karang didalam zona dikendalikan dengan 
sistem perizinan.

(2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan jenis dan 
jumlah izin yang akan diberikan.

(3) Izin yang diberikan hanya dapat diberikan pada kegiatan pengelolaan 
terumbu karang yang non ekstraktif.

(4) Sistem dan mekanisme perizinan harus berpedoman pada dokumen 
perencanaan.

Bagian Kedua

Sistem dam Mekanisme

Pasal 31

(1) Sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 
ayat (3) harus disesuaikan dengan:

 a. rencana zonasi dan rencana pengelolaan;
 b. terjaminnya akses publik;
 c. berkaitan langsung dengan pemanfaatan perairan pesisir,
 d. kualitas biogeofisik lingkungan pesisir;
 e. persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan; dan
 f. rekomendasi teknis dari instansi terkait.
(2) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme perizinan diatir lebih lanjut 

dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 32

(1) Setiap kegiatan pengusaha terumbu karang sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 29 wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
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(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a.  kesesuaian dengan rencana zonasi.
 b. besaran dan volume pemanfaatan sesuai dengan hasil konsultasi 

publik, dan 
 c. pertimbangan ilmiah.
(3) Persyaratan administrasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. dokumen administrasi sesuai dengan rencana pengelolaan;
 b. rencana dan pelaksanaan pemanfaatan terumbu karang; dan
 c. sistem pengawasan dan sistem laporan.
(4) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui pengumuman secara terbuka.

Pasal 33

Dalam pemberian izin sebagaiman dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), 
pemegang izin diwajibkan untuk:
a. Memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
b. Mengakui, menghormati dan melidungi hak-hak masyarakat adat dan/

atau masyarakat lokal; dan.
c.  Melakukan rehabilitasi terumbu karang yang mengalami kerusakan.

Pasal 34
Ketentuan mengenai persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tindakan Administratif

Pasal 35

Permohonan izin harus ditolak apabila kegitan yang dimohonkan:
a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana zonasi dan rencana 

pengelolaan;
b. mengandungan ancaman yang serius terhadap kelestarian wilayah 

pesisir;
c. tidak didukung bukti ilmiah;
d. menimbulkan kerusakan yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan; atau
e.  memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berlebihan.

Pasal 36

Tindakan administratif atas pelanggaran izin dapat dilakukan berupa 
pembekuan, pembatalan atau pencabutan.
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Pasal 37

Ketentuan mengenai tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 35 dan pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

(1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan dana untuk melaksanakan 
peraturan daerah ini pada setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD);

(2) Sumber pembiayaan sdelain seperti dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB XVII

JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 39

Dalam pengelolaan terumbu karang, pemangku kepentingan wajib memberikan 
jaminan lingkungan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten yang 
dipergunakan untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Pasal 40

(1) Pemangku kepentingan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 39 wajib::

 a. membuat kajian lingkungan:
 b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan;
 c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir;
 d. mendapatkan dukungan terlebih dahulu dari masyarakat pesisir dan 

laut di tempat mana usaha tersebut akan dilakukan.
(2) Pemerintah kabupaten dapat memberikan hak pengusahaan diwilayah 

pesisir dan laut setelah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

(3) Kegiatan pengusahaan diwilayah pesisir dan laut yang menimbulkan 
kerugian bagi pihak-pihak tertentu, pihak yang menimbulkan kerugian 
wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita.
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(4) Jumlah ganti rugi sebagaiman dimaksud ayat (3) ditentukan berdasarkan 
kesepakatan antara pihak yang menderita kerugian dengan penanggung 
jawab kegiatan yang difasilitasi oleh Organisasi Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan laut.

BAB XVIII

PENYELESAIN SENGKETA

Pasal 41

(1) Penyelesaian sengketa sebagai akibat pemanfaatan terumbu karang 
pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk 
mufakat;

(2) Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa 
sesuai dengan pertaturan perundang-undangan;

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat 
menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Polanggaran terhadap peraturan daerah ini yang mengandung unsur pidana 
dapat diancam dengan tuntutan pidana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang 
mengatur wilayah pesisir tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Peraturan Daerah ini;
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(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XXI

IKETE-NTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten 
Kepulauan Mentawai. 

       Ditetapkan di tuapejat 
       pada tanggal 19 Des 2008

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Des 2008

An.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA BAGIAN HUKUM

SANGKAN PANGGABEAN. SH. MM

NIP. 040040433

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2008 
NOMOR 19
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

1. UMUM
   Potensi sumberdaya pesisir dan laut Kabupaten Kepulauan Mentawai 

memiliki arti yang sangat penting dan strategis baik dari segi ekologis, 
ketahanan pangan, ekonomi pencegahan terhadap erosi, gelombang 
laut badai dan tsunami.  Potensi tersebut mempunyai keanekaragaman 
biologis sosial budaya maupun keindahan alamnya.  Sumberdaya ini 
mencakup fauna & flora, sumberdaya fauna seperti berbagai jenis ikan, 
terumbu karang dan krustasea sebagai sumber protein hewani, sedangkan 
sumberdaya flora seperti hutan bakau, rumput laut dan padang lamun.

   Wilayah pesisir dan laut kabupaten. Kepulauan Mentawai juga  memiliki 
potensi sebagai sumberdaya ekonomi utama untuk kegiatan perdagangan 
dan industri, sumber mineral, sumber energi, minvak dan gas bumi serta 
bahan-bahan tambang lainnya. keindahan pantai dan terumbu karang 
dengan berbagai jenis biota lautnya mendukung pengembangan industri 
pariwisata panttai, bawah laut, dan surfing.  Keberadaan sumberdaya 
pesisir dan laut telah membentuk budaya tradisional secara turun 
temurun, baik dalam pemanfaatan maupun pengelolaan.

   Akibat pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut (termasuk terumbu 
karang) yang tidak takendali telah mengakibatkan terjadinya degradasi 
ekostem dan kualitas serta penurunan populasi biata yang terdapat di 
dalamnya.  Kondisi demikian terjadi sebagai akibat dari dampak negatif 
pembangunan, pertumbuhan penduduk peningkatan sampah organik 
dan anorganik serta peningkatan kegiata-kegiatan ilegal dalam industri 
perikanan dan pertambangan. dampak dari aktivitas tersebut dapat 
menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir dan laut, sehingga 
mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang dikandungnnya, yang 
pada gilirannya dapat menurunkan tinggkat kesejahtraan masyarakat.

   Melihat pentingnya sumberdaya pesisir dan laut serta kebutuhan 
untuk mengelola dan melindungi sumberdaya tersebut agar tetap baik 
dan lestari maka dibutuhkan suatu tindakan penanggulangan secepatnya. 
Penyusunan dan pemberlakuan peraturan daerah tentang pengelolaan 
terumbu karang merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka 
kerja bagi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu di 
Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk 
mengembangkan visi, agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan 
terumbu karang di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Keberadaan 
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Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam 
rangka mengembangkan suatu kelembagaan dan proses administratif 
dalam pengelolaan terumbu karang secara terpadu. 

   Peraturan daerah ini dengan tujuan otonomi daerah sebagai 
mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-
Undang tersebut telah memberikan kewenangan pada provinsi dan 
kabupaten/kota untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk 
dalam hal pengelolaan terumbu karang.

   Peraturan daerah ini bertujuan untuk memberdayakan potensi 
masyarakat dalam membangun dan menetapkan program-program 
pengelolaan terumbu karang. Pemberdayaan potensi masyarakat pesisir 
dan laut diwujutkan melalui penguatan kapasitas masyarakat, keterpaduan 
kebijaksanaan, pengelolaan berbasis masyarakat, kelestarian dan 
keberlanjutan, partisipasi masyarakat dan pengakuan hak-hak masyarakat 
pesisir dan laut, baik masyarakat hukum adat maupun masyarakat lokal. 
Disamping itu peraturan daerah ini juga bertujuan untuk mendorong 
penguatan kelembagaan masyarakat yang dipadu dengan adanya 
kerangka kerja, prosedur dan prioritas pengelolaan sumber daya pesisir 
dan laut di kabupaten kepulauan mentawai.  

   Sebagian besar masyarakat diwilayah pesisir dan laut kabupaten 
kepulauan mentawai adalah nelayan yang mengantungkan kehidupanya 
pada sumber daya pesisir dan laut khususnya kegiatan perikanan 
sebagai sumber pendapatan utamanya. Kesulitan dalam penangkapan 
ikan diperairan pesisir dan laut dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan 
masyarakat tersebut harus mencari ikan pada jarak yang semakin jauh. 
Hasil tangkapan nelayan akhir-akhir ini juga semakin kurang. Dengan 
adanya sistem pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut secara 
terpadu diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh hasil 
tangkapan yang pada giliranya akan meningkatkan taraf hidupnya. 
Pengelolaan terumbu karang diarahkan untuk  :

 a. peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
 b. peningkatan kesejahteraaan seluruh pelaku usaha, khususnya para 

nelayan;
 c.  peningkatan marikultur dan jasa lingkungan;
 d.  pemberdayaan masyarakat pesisir

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
  Istilah dan pengertian yang terdapat pada pasal ini dimaksudkan 

untuk memberikan keseragaman pengertian atas Peraturan 
Daerah ini.
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Pasal 2 
   Huruf a
  Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah suatu 

pendekkatan Pengelolaan Terumbu karang yang melibatkan 
dua atau lebih sumber daya dan kegiatan pemanfaatan secara 
terpadu untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir dan laut 
secara berkelanjutan.

   huruf b
  Yang dimaksud dengan asas pelestarian adalah daya dukung 

dalam upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup 
terhadap rekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung 
peri kehidupan manusia dan mahluk lain.

   huruf c
  Yang dimaksud dengan asas kearifan tradisional adalah asas 

yang mengakui kearifan ekologis masyarakat pesisir.

   huruf d
  Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah:
 a.  Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak 

tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap 
pengawasan dan pengendalian. 

 b. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui 
kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup 
untuk memanfaatkan sumber daya pesisir.

 c. Menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan.

 d.  Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara adil.

   huruf e.
  Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah memberi 

peluang kepada pemerintah Kabupaten dan masyarakat 
untuk menyelesaikan sendiri masalah-masalah lingkungan 
hidup yang terjadi di wilayahnya.

   huruf h
  Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum 

adalahperlunya jaminan hukum dalam pengelolaan 
sumberdaya pesisir secara jelas dan ditaati oleh semua 
pemangku kepentingan,serta keputusan yang dibuat 
melalui cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak 
memarjinalkan masyarakat pesisir.
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   Huruf i
 Yang dimaksud dengan asas pembangunan berkelanjutan 

yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi 
sekarang dan generasi mendatang, diterapkan agar;  

 a. pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut tidak melebihi          
kemampuan generasi sumberdaya hayati dan non-hayati.

 b. Pemanpaatan sumberdaya pesisir dan laut saat ini tidak 
boleh mengorbankan kuallitas dan kualitas kebutuhan 
generasi yang akan datang.

 c. pemanpaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum 
diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan 
didukung oleh penelitian ilmiah.

Pasal 3
 Cukup jelas

Pasal 4
 Cukup jelas

Pasal 5
 Ayat (1)
 Cukup jelas

Ayat (2)
  Yang dimaksud dengan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil 

dikabupaten kapulawan mentawai adalah seluruh wilayah kabupaten 
kepulawan mentawai sebagaimana  yang tercantum dalam undang-
undang pembentukan kabupaten kepulauan mentawai. 

Pasal 6
 Ayat (1)
  Cukup Jelas

 Ayat (2)
  Yang dimaksud dengan rencana strategis adalah rencana yang 

memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan 
pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi 
yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat 
untuk memantau rencana tingkat daerah. 

  Yang dimaksud dengan rencana zonasi adalah rencana yang 
menentukan arahan penggunaan sumber daya masing-masing 
satuan disertai penetapan kisi-kisi data ruang pada kawasan 
perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan 
tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan 
setelah memperoleh izin.
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   Yang dimaksud dengan rencana pengelolaan adalah rencana 
yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur tanggung 
jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan 
diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai 
kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan 
pembangunan di kawasan perencanaan.

  Yang dimaksud dengan rencana aksi adalah rencana yang 
memuat penataan kegiatan dan anggaran secara terkoordinasi 
untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh 
instansi-instansi pemerintah, guna mencapai tujuan pengelolaan 
sumber daya dan pembangunan di kawasan perencanaan.

 Ayat (3)
 Cukup Jelas

Pasal 7
  Ayat (1)
  Cukup Jelas;

  Ayat (2)
  Cukup Jelas;

  Ayat (3)
  Cukup Jelas;

  Ayat (4)
  Peencanaan yang konsisten, sinergis dan terpadu dimaksudkan 

agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan.

  Ayat (5)
  Cukup Jelas;
Pasal 8

Pasal 9
  Cukup Jelas;

Pasal 10
 ayat (1)
  Huruf a
  Yang dimaksud dengan kawasan konservasi adalah bagian dari 

wilayah pesisir yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan

  Huruf b
  Yang dimaksud dengan kawasan pemanfaatanumum adalah bagian 

dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai 
sektor kegiatan.
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  Huruf c
  Yang dimaksud dengan kawasan pemanfaatan khusus adalah bagian 

dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi kegiatan 
sektor tertentu. 

  Huruf d
  Yang dimaksud dengan kawasan alur adalah bagian dari wilayah pesisir 

yang ditetapkan peruntukanya sebagai alur kegiatan tertentu.

Pasal 11
  Cukup jelas

Pasal 12
  Cukup jelas

Pasal 13
  Ayat (1)
  Cukup jelas;

  Ayat (2)
  Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dimaksud dalam 

kegiatan terumbu karang semata-mata hanya kegiatan yang 
bersifat non ekstraktif, yaitu kegiatan yang tidak langsung 
berhubungan dengan sumber daya terumbu karang, seperti 
pariwisata bawah laut.

  Ayat (3)
  Cukup jelas;

  Ayat (4)
  Yang dimaksud dengan lembaga atau instansi terkait dan/

atau di bidangnya adalah lembaga atau instansi yang tugas 
pokoknya bergerak dalam kegiatan observasi, penelitian 
dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti perguruan 
tinggi dan lembaga-lembaga penelitian non perguruan 
tinggi, yang mempunyai keahlian khusus di bidang sumber 
daya terumbu karang.

  Ayat (5)
  Cukup jelas;

Pasal 14
  Cukup jelas

Pasal 15
  Cukup jelas
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Pasal 16
  Ayat (1)
  Yang  dimaksud dengan pembagian wewenang pengelolaan 

disini adalah penyerahan sebagian urusan daerah oleh 
pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam 
pengelolaan sumber daya terumbu karang.

  Ayat (2)
  Cukup jelas;

  Ayat (3)
  Cukup jelas;

  Ayat (4)
  Cukup jelas;

Pasal 17
  Cukup jelas;

Pasal 18 
   Cukup jelas;

Pasal 19
   Cukup jelas;

Pasal 20
  Ayat (1)
  KKLD dalam Coremap merupakan jaringan kawasan dari 

beberapa daerah perlindungan laut Berbasis Masyarakat 
(DPL). KKLD yang telah ditunjuk oleh pemerintah kabupaten 
akan dilengkapi dengan batas geografis, yang ditetapkan 
dalam surat keputusan bupati. Pengelolaan KKLD dilakukan 
secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak 
lain, dalam merencanakan, memantau, mengevaluasi 
pengelolaanya.  

  Ayat (2)
  Keharusan pengkajian secara ilmiah akademis dimaksudkan 

agar penetapan KKLD oleh pemerintah kabupaten telah 
melalui sesuatu mekanisme yang dapat dipertanggung 
jawabkan pada publik.

  Ayat (3)
  Cukup jelas;
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  Ayat (4)
  Cukup jelas;

Pasal 21
   Cukup jelas;

Pasal 22
   Cukup jelas;

Pasal 23
   Cukup jelas;

Pasal 24
   Cukup jelas;

Pasal 25
   Cukup jelas;

Pasal 26,
   Cukup jelas;

Pasal 27
   Cukup jelas;

Pasal 29
   Cukup jelas;

Pasal 29
   Cukup jelas;

Pasal 30
   Cukup jelas;

Pasal 31
   Cukup jelas;

Pasal 32
  Cukup jelas;

Pasal 33
  Huruf a
 Cukup jelas;

  Huruf b
  Hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal adalah 

hak-hak kelompok masyarakat pesisir yang sudah ada dan 
diakui secara turun temurun yang mempunyai hubungan 
kuat dengan sumber daya terumbu karang dan memiliki 
sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,l poliyik, 
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sosial dan hukum.

  Huruf c
  Cukup jelas;

Pasal 34
  Cukup jelas;

Pasal 35
  Cukup jelas;

Pasal 36
  Cukup jelas;

Pasal 37
  Cukup jelas;

Pasal 38
  Ayat (1)
  Cukup jelas;

  Ayat (2)
  Yang dimaksud dengan sumber pembiayaan lainya adalah 

sumber pembiayaan yang berasal dari lembaga donor yang 
berasal dari dalam maupun luar negeri sepanjang tidak 
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39
  Yang dimaksud dengan jaminan lingkungan adalah jaminan dari 

pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan sumber daya 
terumbu karang untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Pasal 40
  Cukup jelas;

Pasal 41
  Cukup jelas;

Pasal 42
  Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah semua peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan, sumber daya 
terumbu karang, seperti kitab undang-undang hukum pidana, peraturan 
perundang-undangan wilayah pesisir, kelautan dan perikanan.

Pasal 43
  Cukup jelas;

Pasal 44
  Cukup jelas;
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT 
NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan otonomi yang diberikan 
kepada daerah, pemerintah daerah berwenang 
menentukan kebijakan yang relevan dengan kondisi 
obyektif dan karakteristik wilayahnya terhadap potensi 
sumber daya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan 
demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 
lahir bathin ; 

  b. bahwa wilayah pesisir dan laut Kabupaten Raja Ampat 
memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, maka 
harus dilindungi dan dikelola serta dimanfaatkan secara 
bertangung jawab berdasarkan prinsip pelestarian 
fungsi lingkungan;

  c.  bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka dalam 
rangka pengelolaan sumberdaya ikan perlu dilakukan 
upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan 
konservasi genetika ikan di wilayah pesisir dan laut 
Kabupaten Raja Ampat;

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan 
Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2831);

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 
Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907);

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas 
Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2994);

  4.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

  5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Pengesahan United Nations Convention On The Law Of 
The Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1935 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3319);

  6.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419);

  7.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3427);

  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3493);

  9.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3647);
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  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

  11.  Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian 
Jaya Tengah, Kabupaten Panitia, kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3894);

  12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Perubahan Undang-Undang yomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4842);

  13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838);

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang 
Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan 
Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4209);

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang 
Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing 
dalam Meiaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepuiauan 
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Melalui Alur Laut Kepuiauan yang Ditetapkan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4210);

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang 
Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal 
Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833);

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838);

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang 
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Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan 
Lintas Damai Melalaui Perairan Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4209);

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang 
Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing 
dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan 
Metalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nornor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4210);

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang 
Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal 
Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

  28. Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun  2007 tentang 
Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah 
daerah Provinsi dan Pemerintah     Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737);

  29.  Peraturan   Pemerintah  Nomor  60  Tahun   2007  
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4779); 

  30. Peraturan   Pemerintah   Nomor  26  Tahun   200S   
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833); 
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  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukurn Daerah; 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 
2007 tentang  Pengawasan  Peraturan  Daerah  dan   
Peraturan Kepala Daerah;

  35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

  36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

  37. Peraturan Menterl Kelautan dan Perikanan Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau kecil:

  38. Peraturan Bupati Raja Ampat No. 66 Tahun 2007 
tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten 
Raja Ampat:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

Dan

BUPATI RAJA AMPAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG DAERAH KABUPATEN 
RAJA AMPAT. 
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BAB I
KETEHTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerlntah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disibut DPRD adalah 

lembags Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.
7. Konservasi adalah upaya perllndungan ekosistem penyangga kehidupan, 

pengawetan plasma nutfah serta pemanfaatan keanekaragaman hayati 
berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian.

8. Kawasan Konservasi Laut Daerah selanjutnya disebut KKLD adalah 
kawasan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, yang 
memiliki sumberdaya hayati dan karakteristik sosial budaya spesifik yang 
dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif.

9. Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem 
darat dan laut yang sangat rentan terhadap perubahan aktivitas manusia 
di darat dan laut. 

10. Kawasan Pesisir adalah bagian dari Wilayah pesisir yang memiliki fungsi 
tertentu berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk 
dipeitahankan keberadaannya.

11. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sarna dengan 2.000 
km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

12. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas 
sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan 
tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan 
indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

13. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan 
sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan 
struktur dan pola ruang paaa kawasan kegiatan yang hanya dapat 
dilakukan setelah memperoleh izin.

14. Perikanan Berkelanjutan adalah semua proses upaya pengambilan meliputi 
penangkapan dan pembudidayaan, penggunaan, pengembangan, dan 
sumberdaya ikan secara terencana dan hatl-hati dengan menjamin keberadaan, 
ketersedlaan, dan kesenlmbungan secara keberlanjutan sumberdaya tersebut 
agar tetap tersedia bag! generasi sekarang maupun yang akan datang.
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15. Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah suatu 
proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya pesisir 
dan laut secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan 
pemerintahf masyarakat dan dunia usaha, perencanaan antar sektor, 
ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan, dan manajemen untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

16. Pengelolaan  Adaptif adalah suatu tipe pengelolaan sumber daya alam 
dimana pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses terus-
menerus yang berbasis ilmiah dan meliputi pengujian, monitoring, dan 
evaluasi terhadap strategi-strategi yang diterapakan, dan memadukan 
pengetahuan terbaru ke dalam pendekatan-pendekatan pengelolaan 
yang berdasarkan temuan-temuan ilmiah dan kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk memodifikasi kebijakan, 
strategi dan praktik pengelolaan.

17. Jejaring KKLD (MPA network) adalah rangkaian beberapa KKLD yang 
secara ekologis dan bio-fisik berkaitan satu dengan lainya yang meliputi 
aspek oseanografi, bioekologi, perikanan dan daya tahan lingkungan yang 
pengelolaannya dilakukan secara terpadu berdasarkan prinsip-prinsip 
pengelolaan kawasan koservasi perairan dan pesisir.

18. Masyarakat adalah masyarakat pesisir yang bermukim di dalam dan 
sekitar kawasan konservasi dan mata pencahariannya tergantung pada 
pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, terdiri dari masyarakat lokal 
yang merupakan komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan bukan nelayan.

BAB II 
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku dan mengikat setiap orang baik warga negara 
Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia rnaupun 
badan hukum asing, kapal perikanan maupun kapal non perikanan yang 
melakukan kegiatan di sekitar dan atau didalam kawasan KKLD Kabupaten 
Raja Ampat,

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur fungsi-
fungsi kawasan konservasi laut sesuai dengan peruntukannya berdasarkan 
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zonasi, dengan tujuan untuk membentuk suatu kawasan laut dan pesisir yang 
terlindungi serta dapat dikelola secara berkesinambungan.

BAB IV 
ASAS, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 4

Penetapan dan pengelolaan KKLD dilaksanakan dengan didasarkan pada asas:
a. penggunaan pertimbangan bukti ilmiah;
b. pertimbangan kearifan lokal;
c. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
d. bagian integral dan alat pendukung untuk pembangunan daerah yang 

berkelanjutan;
e. pencegahan tangkap lebih;
f. pendekatan kehati-hatian;
g. pemanfaatan secara berkelanjutan;
h. keterpaduan pengembangan wi’ayah pesisir, laut dan darat;
i. pengelolaan adaptif.

Pasal 5

Penetapan dan pengelolaan KKLD berfungsi untuk :
a. mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan, seperti tempat 

pemijahan ikan, habitat induk ikan, dan lainnya;
b. sebagai kawasan wisata bahari yang ramah lingkungan; 
c. pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber 

daya laut yang lestari ;
d. penelitian dan pengembangan yang mendukung pengelolaan KKLD; 
e. pemanfaatan sumberdaya laut lainnya secara lestari; 
f. mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional dalam  pemanfaatan 

sumber daya secara berkelanjutan.

Pasal 6

Sasaran Penetapan dan pengelolaan KKLD meliputi:
a. terbentuknya kawasan konservasi laut yang dikelpla secara bersama oleh 

pemerintah dan masyarakat; 
b. tercapainya kelestarian sumber daya ikan dan biota lainnya sebagai salah 

satu sumber penting perekonomian masyarakat;
c. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang 

pengelolaan kawasan konservasi laut beserta mekanisme pelaksanaan 
dan pengawasannya;

d. tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia 
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dan sumber daya ikan beserta biota lainnya;
e. tersedlanya sumber daya ikan dan lingkungan untuk generasi masa 

depan; dan
f. terjadinya pemanfaatan sumber daya ikan dan biota lainnya secara 

terkencuali.

BAB V
BATAS, NAMA DAN LUAS KKLD

Pasal 7

Batas masing-masing wilayah KKLD meliputi wiiayah pesisir, laut dan pulau-
pulau kecil yang terdapat di dalamnya.

Pasal 8

Nama wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan sebagai 
KKLD, meliputi :
KKLD Kepulauan Ayau – Asia ;
a. KKLD Kawe;
b. KKLD Selat Dampier;
c. KKLDTeluk Mayalibit;
d. KKLD Kepulauan Kofiau-Boo
e. KKLD Mlsool Timur Selatan.

Pasal 9

Penentuan dan Penetapan koordinat batas wilayah dan luas wilayah dimasing-
masing KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dimuat dalam 
peta tersendiri dan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI 
PERLUASAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 10

(1) Penambahan dan atau perluasan wilayah KKLD wajib memperhatikan 
kondisi obyektif wilayah laut dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan 
daerah.

(2) Perluasan KKLD atau pembentukan KKLD baru terlebih dahulu harus dikaji 
dan dianalisis melalui berbagai pertimbangan ilmiah dan harus meminta 
pertimbangan dan persetujuan masyarakat sekitarnya.
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(3) Perluasan dan atau pembentukan KKLD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII 
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN KAWASAN

Pasal 11

(1) Pengelolaan KKLD di masing-masing wilayah dikembangkan melalui 
sistem jaringan (HPA network) karena terdapat keterhubungan ekosistem 
antar KKLD yang satu dengan lainnya.

(2) Pengelolaan KKLD dllakukan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi, 
pengeiolaan habitat dan populasi, pemanfaatan sumber daya ikan dan 
jasa lingkungan, pengembangan sosial ekonomii masyarakat, penelitian 
dan pendidikan, serta pengawasan dan pengendalian.

(3) Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi KKLD dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Kelautah dan 
Perikanan dengan melibatkan masyarakat setempat dan para pihak terkait 
lainnya,

(4) Pengelolaan KKLD wajib dikonsultasikan dengan Pemerintah Propinsi dan 
Pemerintah Pusat.

BAB VIII 
PENGAWASAN KKLD

Pasal 12

(1) Pengawasan KKLD dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Raja

(2) Pengawasan KKLD dapat dilakukan oleh lembaga lainnya yang bergerak 
di bidang pengawasan  perikanan laut dibawah koordinasi  Dinas Kelautan 
dan Perikanan melibatkan peran serta masyarakat setempat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
pengawasan perikanan yang terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil 
perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 
atau dengan nama lain sebagai lembaga pengawas KKLD dan 
bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan 
dan Kelautan Kabupaten Raja Ampat.
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(2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja lembaga pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan 
Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat mengadakan sarana dan prasarana 
pengamanan dan pengawasan perikanan di wilayah perairan laut Kabupaten 
Raja Ampat.

BAB IX 
HAK MASYARAKAT

Pasal 15

Dalam penetapan dan pengelolaan wilayah laut sebagai bagian dari 
kepemilikan hak ulayat adapt masyarakat, perlu memperhatikan kearifan 
budaya masyarakat sekitarnya yang secara turun-temurun masih tetap berlaku 
dan tidak merugikan kepentingan umum.

Pasal 16

Masyarakat yang berada disekitar dan atau berada di dalam kawasan KKLD 
akan diberikan konpensasi pengganti pembatasan ruang geraknya.

Pasal 17

Pemberian konpensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan dalam 
bentuk program pemberdayaan masyarakat nelayan.

Pasal 18 

(1) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai rencana kegiatan 
yang akan dilakukan dalam zonasi KKLD sesuai peruntukannya.

(2)   Masyarakat berhak menetapkan wilayah adat lautnya dan pulau-pulau 
yang diancgap sakral dalam zonasi KKLD.

(3)  Masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam pengelolaan dan pengawasan 
KKLD di wilayah laut hukum adatnya masing-masing.
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BAB X 
PEMBATASAN, PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN ZONASI KKLD

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan pembatasan terhadap kegiatan 
pemanfaatan sumberdaya laut atau kegiatan lainnya di lokasi yang telah 
ditetapkan sebagai wilayah KKLD.

(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan 
melakukan penangkapan, pemanfaatan, perdagangan, pembudidayaan 
ikan dan biota lainnya secara komersial atau besar-besaran serta 
penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap yang merusak 
ekosistem laut di dalam kawasan KKLD.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelestarian fungsi sumberdaya kelautan, 
pemerintah daerah bersama masyarakat dan pihak terkait lainnya menetapkan 
pembagian kawasan (zonasi) dalam KKLD meliputi:
(1) Kawasan (zona) inti yang tidak boleh ada penangkapan dan pembudidayaan 

ikan dan kegiatan jasa lainya;
(2) Kawasan (zona) perkanan yang berkelanjutan, yaitu kawasan yang 

diperuntukan untuk kegiatan perikanan yang tidak merusak;
(3) Kawasan (zona) pemanfaatan yaitu kawasan yang berfungsi sebagai 

penyangah yang diperuntukkan untuk kegiatan non ekstratif antara lain 
pariwisata alam dan pengembanan ilmu pengetahuan;

(4) Kawasan (zona) lainnya yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan 
pengelolaan dan pelestarian fungsi sumber daya kelautan;

Pasal 21

Pembatasan dan pembagian zonasi KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 dan pasal 20, pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya akan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat 
mengakibatkan perubahan terhadap ekosistem dan keutuhan KKLD.

(2) Perubahan terhadap keutuhan KKLD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi mengurangi, menghiiangkan fungsi dan luas KKLD.

=  13  =



674

Pasal 23

Setiap orang dan atau badan hukum dilarang untuk melakukan penangkapan, 
pemanfaatan, pembudidayaan ikan dan biota lainnya secara komersial atau 
besar-besaran serta penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap yang 
merusak ekosistem laut.

BAB XII 
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulon dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII 
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan 
tindak pidona di bidang perikanan dan kelautan, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undsng Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang : 
a. melakukan  pemeriksaan atas  kebenaran  laporan  

atau  keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang  
perikanan dan kelautan; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 
tindak dalam bidang Perikanan dan kelautan; 

c. meminta   keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan 
peristiwa tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan; 

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan 
dengan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan; 

e.  melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan 
penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang 
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perikanan dan kelautan; dan 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apablla pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian 
Hukurn secara ex-officio karena jabatannya bertugas untuk melakukan 
penyidikkan tindak pidana dalam bidang Perikanan dan Kelautan.

BAB XIV 
PEMBIAYAAN

Pasal 26

(1) Biaya pengelolaan KKLD Raja Ampat akan dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat, Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Papua Barat, Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBU), Pungutan Perikanan, Pungutan Jasa 
Konservasi serta sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah serta tidak 
mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku.

(2) Biaya operaslonal disalurkan dan dikelolah melalui lembaga pengelola 
KKLD yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan diberlakukannya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Raja 
Ampat Nomor 66 Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah 
Kabupaten Raja Ampat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29 

Peraturan Daerah ini mulat berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Raja 
Ampat.

Ditetapkan di : Waisai
Pada tanggal : 12 Desember 2008

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD 

MARCUS WANMA

Diundangkan di : Waisai 
Pada tanggal : 12 Desember 2008

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
 CAP/TTD

ABNER KAISIEPO, S. Sos 
PEMDINA UTAMA MUDA 
NIP. 640 009 448

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  NOMOR 27 TAHUN 2008

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya 
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT 
 ASISTEN TATA PRAJA
 u.b 
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ESAU GAMAN, SH
PENATA 
NIP. 040 040 470
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

I. PENJELASAN UMUM.

 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pemerintah daerah 
diberi kewenangan otonomi dalam pengambilan kebijakan yang relevan 
dengan kondisi obyektif dan karakteristik wilayah masing-masing 
daerahnya yang memiliki potensi sumber daya alam termasuk sumber 
daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan, pembudidayaan yang 
pemanfaatannya perlu dilakukan secara optimal dan seefisien mungkin 
demi peningkatan kemakmuran dan keadilan masyarakat dengan tetap 
memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. 
Pengelolaan sumber daya ikan termasuk sumber daya lainnya yang 
berada di laut perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan azas 
manfaat, keadilan, kemitraan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan 
kelestarian yang berkelanjutan. Sehingga sumber daya ikan yang tersedia 
ini dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya secara terus-menerus 
dan berkesinambungan.

 Kabupaten Raja Ampat secara geografis dan topografis 80% (delapan 
puluh perseratus) dikelilingi laut dan 20% (dua puluh perseratus) adalah 
daratan yang terdiri dari 4 buah pulau besar dan 600 buah pulau-pulau 
kecil yang tersebar merata diseluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. 
Dengan kondisi geografis dan topografis demikian, Kabupaten Raja Ampat 
disepanjang wilayah pesisir dan laut memiliki keanekaragaman hayati 
yang tinggi sehingga harus dilindungi dan dikelola serta dimanfaatkan 
secara bertanggungjawab dengan melibatkan masyarakat sekitarnya.

 Pengelolaan dan penetapan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten 
Raja Ampat kedalam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) bertujuan 
untuk membentuk suatu kawasan laut dan pesisir yang terlindungi serta 
dapat dikelola secara berkesinambungan dengan tetap berpedoman pada 
prinsip pelestarian lingkungan, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun 
oleh pihak lain yang berinvestasi dibidang perikanan dan pariwisata.

 Dengan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi landasan 
kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di 
wilayah perairan laut Kabupaten Raja Ampat, sesuai kewenangan yang 
diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
 Cukup Jelas

Pasal 2
 Cukup Jelas

Pasal 3
 Cukup Jelas

Pasal 4
 Cukup Jelas

Pasal 5
 Cukup Jelas

Pasal 6
 Cukup Jelas

Pasal 7
 Cukup Jelas

Pasal 8
 Ayat (1)

Maksudnya memperhatikan kondisi faktor penataan ruang 
wilayah laut yang berkaitan dengan arus lalu lintas laut untuk 
kepentingan umum.

 Ayat (2)
Melakukan study kelayakan dengan meminta pertimbangan 
dan persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat laut dan pesisir 
setempat.

Pasal 9
 Cukup Jelas

Pasal 10
Dalam penetapan zonasi KKLD harus dilakukan secara bertahap 
dan harus meminta pertimbangan dan persetujuan masyarakat 
sekitarnya.

Pasal 11
 Cukup Jelas

Pasal 12
Maksudnya adalah pengadaan Kapal Patroli laut dan alat-alat rambu-
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rambu lalu lintas laut yang berhubungan dengan pengawasan 
perikanan

Pasal 13
 Cukup Jelas

Pasal 14
 Cukup Jelas

Pasal 15
 Cukup Jelas

Pasal 16
 Cukup Jelas

Pasal 17
 Cukup Jelas

Pasal 18
 Cukup Jelas

Pasal 19
 Cukup Jelas

Pasal 20
 Cukup Jelas

Pasal 21
 Cukup Jelas

Pasal 22
 Cukup Jelas

Pasal 23
 Cukup Jelas

Pasal 24
 Cukup Jelas

Pasal 25
 Cukup Jelas

Pasal 26
 Cukup Jelas
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Pasal 27
 Cukup Jelas

Pasal 28
 Cukup Jelas

Pasal 29
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 27 TAHUN 
2008
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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BAPAT

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang : a.  bahwa terumbu karang, sebagai habitat beragam 
sumber daya ikan yang memiliki keindahan panorama 
alam dasar laut, merupakan sumber daya alam 
yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagal 
penunjang kehidupan masyarakat,

 b. bahwa terumbu karang yang sangat rentan terhadap 
perubahan lingkungan, perlu dikelola secara 
komprehensif dan integral dengan mengupayakan 
pemberdayaan masyarakat pesisir;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, periu ditetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu 
Karang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nonior 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan 
Riau, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 
Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Provinsi 
Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi 
ke Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3146);
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 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Pepublik Indonesia Nomor 3419);

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan United Nations Convention on Biologocal 
Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa 
mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3556),

 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Atternatif Penyelesaian Sengketa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 387);

 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perubahan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4374)

 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377);
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 9. Undang-Undarig Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);

 10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433);

 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana belah beberapa kali diubah berakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 63 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739);

 15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959);
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 16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 
tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3776);

 18.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nornor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816);

 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838);

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang 
Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan 
Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4209);

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang 
Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing 
dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan 
Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4210);

 
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang 

Daftar Koordinat Geografi Titik-titik Garis  Pangkal 
Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
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Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 
tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4779);

 25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833);

 26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara, 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

 27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung; Keputusan Presiden 
Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penqelolaan Kawasan 
Lindung;

 28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

 29. Peratiran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/
MEN/2008 Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

 30. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nornor 
41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan 
Pulau-Pulau Kecil  Yang Berkelanjutan dan Berbasis 
Masyarakat;

 31. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan 
Terumbu Karang;

 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2003 bentang Pedoman Operasi  Penyidik Pegawai 
Negeiri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
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 33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 
2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
Nagari.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 

SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 
TERUMBU KARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

S. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera 
Barat.

6. Wilayah pesisir adalah kawasan peralihan, yang menghubungkan 
ekosistem darat dan laut, ke arah darat sampai batas wilayah kecamatan 
pesisir dan ke arah laut sampai sejauh 4 mil laut diukur dari garis pantai 
pulau terluar saat surut terendah ke arah laut lepas.

7. Karang adalah kelompok hewan sesil bahati yang termasuk dalam Ordo 
Hexacoralia, Filum Cnidaria yang hidup membentuk koloni dan terdiri 
dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik 
dengan zooxonthellae.
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8. Terumbu Karang adalah struktur alamiah di dalam laut dangkal yang 
tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses sementasi dan 
konstruksi kerangka koral hematipik, ganggang berkapur dan organisme 
yang mengekspresikan kapur.

9. Ekositem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, 
organisme dan non organismes lain serta proses yang menghubungkannya 
dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.

10. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur 
terumbu    karang    sebagai   ekosistem melalui proses     perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi 
dan penegakan hukum.

11. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya 
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) 
meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat

12. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan dengan ciri khas 
tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem 
terumbu karang secara berkelanjutan.

13. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
(KKLD) adalah suatu kawasan di suatu wilayah perairan pesisir yang 
secara aktif dikelola oleh masyaralat lokal di sekitar kawasan dengan 
pengelolaan kolaboratif baik oleh masyarakat setempat maupun oleh 
perwakilan pemerintah daerah yang meliputi perairan pasang surut 
termasuk tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta bukti peninggalan 
sejarah dan sosial budaya di bawah laut yang dilindungi, baik seluruhnya 
atau sebagian daripadanya.

14. Daerah Perlindungan Laut adalah kawasan desa/nagari yang dikelola 
oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan desa/nagari 
untuk kepentingan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya.

15. Zona adalah bagian darl wilayah yang disepakati bersama antar berbagai 
pemangku kepentingan utama untuk penggunaan bertentu.

16. Zonasi adalah satu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang, 
merupakan upaya penetapan batas-batas fungsional peruntukan suatu 
ruang (pemanfaatan umum, konservasi, alur) sesuai dengan potensi 
sumberdaya, daya dukung dan proses-proses ekologi yang berlangsung 
sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir dan laut.

17. Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir 
dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya 
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pesisir, meliputi masyarakat adat dan masyarakat lokal,  termasuk nelayan 
dan bukan nelayan.

18. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang mempunyai tata 
kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima 
sebagai nilai-nilai yang berilaku umum, berada dan menetap di wilayah 
pesisir dan laut tertentu.

19. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera 
Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku-suku, mempunyai wilayah 
dengan batas-batas tertentu.

20. Penyelesaian secara adat adalah atlternatif penyelesaian sengketa 
menurut hukum adat masyarakat setempat.

21. Pengendalian kerusakan terumbu karang adalah suatu upaya untuk 
menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang melalui upaya penertiban 
dan penegakan hukum.

22. Pemangku kepentingan adalah perseorangan atau badan hukum yang 
mempunyai kewenangan hukum terhadap suatu kawasan wilayah 
pesisir.

23. Pengelolaan secara ekstraktif, adalah kegiatan usaha ekonomi yang 
berdampak langsung pada sumberdaya terumbu karang.

24. Pengelolaan secara non ekstraktif, adalah kegiatan usaha ekonomi yang 
memanfaatkan sumberdaya terumbu karang sebagai medianya, contoh 
kegiatan wisata bahari.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan terumbu karang diselenggarakan berdasarkan:

a. asas manfaat;
b. asas kemitraan;
c. asas pemerataan;
d. asas keadilan;
e. asas keterpaduan;
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f.  asas peran serta masyarakat;
g. asas keterbukaan
h. asas pembangunan berkelanjutan; dan
i. asas kearifan lokal.

Pasal 3

Pengelolaan terumbu karang bertujuan:

a. terpeliharanya kelestarian terumbu karang sebagai basis penunjang 
pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan;

b. tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan dan terumbu karang secara 
rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir;

c. terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang berbasis 
masyarakat; dan

d. terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan 
jasa lingkungan terumbu karang.

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan terumbu karang adalah :

a. berkurangnya praktek yang merusak terumbu karang;

b. terciptanya mekanisme, kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam 
pengelolaan terumbu karang secara adil, seimbang dan berkelanjutan;

c. terwujudnya kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal dan 
masyarakat hukum adat; dan

d. meningkatnya pengelolaan oleh masyarakat lokal melalui pengakuan hak 
tradisional, pemberdayaan masyarakat dan penumbuhan rasa tanggung 
jawab pengelolaan.
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BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Pengelolaan terumbu karang dilakukan dalam wilayah laut kewenangan 
daerah yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perizinan, 
pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal, 
organisasi pengelolaan, serta kerjasama antar daerah.

(2) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejauh 12 mil diukur 
dari garis pantai.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana strategis, rencana 
zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi dalam rangka pengelolan 
terumbu karang.

(2) Merencanakan, mencadangkan dan menetapkan fungsi dan peruntukan 
kawasan terumbu karang di dalam wilayah yuridiksinya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis, rencana zonasi, rencana 
pengelolaan dan rencana aksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis pengelolaan terumbu 
karang secara terpadu sesuai dengan kewenangan.
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(2) Dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang memuat 
arahan-arahan kebijakan pengelolaan kawasan-kawasan laut dengan 
sistem zonasi berdasarkah kriteria biogeofisik, sosial-ekonomi dan 
budaya.

(3) Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan 
dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi

Pasal 8

(1) Pencana zonasi disusun sebagai tindak lanjut dari penetapan kawasan-
kawasan pengelolaan terumbu karang dalam wilayah laut kewenangan 
daerah.

(2) Rencana zonasi disusun dengan mempertimbangkan luas kawasan, 
karakteristik terumbu karang, tipe ekosistem, serta fungsi setiap zona 
dan rencana pemanfaatannya.

(3) Rencana zonasi memuat rumusan kebijakan pengaturan tentang kegiatan 
dan atau usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam setiap zona 
yang telah ditetapkan peruntukkannya.

(4) Rencana zonasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan 
daerah dengan mengakomodasikan aspirasi masyarakat dan pengusaha 
sebagai pemangku kepentingan.

(5) Rencana zonasi disusun untuk jangka waktu 15 (limabelas) tahun dan 
dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya selari dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1) Rencana zona pada kawasan konservasi laut daerah terdiri dari:
 a. zona inti
 b. zona perikanan berkelanjutan
 c. zona pemanfaatan ; dan
 d. zona lainnya.

(2) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut 
dijabarkan dalam rencana zona rinci yang menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari Rencana Pengelolaan.
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Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan

Pasal 10

(1) Rencana Pengelolaan Terumbu Karang disusun berdasarkan Rencana 
Zonasi dengan mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan para 
pemangku kepentingan.

(2) Rencana Pengelolaan memuat prosedur, tanggung-jawab dan koordinasi 
dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan terumbu karang.

(3) Rencana Pengelolaan ditujukan untuk:

 a. memperoleh manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;

 b. membangun kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha dan 
masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang berdasarkan asas 
kemitraan;

 c. merumuskan kesepakatan sebagai landasan bagi peninjauan bersama 
secara sistematis terhadap usulan program pengelolaan ekosistem 
terumbu karang;

 d. merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana 
dan perbaikannya serta koordinasi perencanaan selanjutnya;

 e. merumuskan kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang beserta 
ketentuan normatifnya; dan

 f. merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan 
dengan tipe terumbu karang.

(4) Merencanakan, mencadangkan dan menetapkan fungsi dan peruntukan 
kawasan terumbu karang di dalam wilayah yuridiksinya.

(5) Rencana pengelolaan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 
dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun,
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Bagian Kelima

Rencana Aksi

Pasal 11

(1) Rencana Aksi dalam rangka pengelolaan terumbu karang meliputi:

 a. Identifikasi masalah-masalah aktual yang perlu segera ditanggulangi 
disertai dengan tujuan, sasaran, serta kegiatan yang akan 
dilaksanakan, termasuk pendanaan dan sumber dananya;

 b. Pelaksanaan Rencana Aksi, yang ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur

(2) Rencana aksi disusun 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

(1) Pemanfaatan terumbu karang terdiri dari:

 a. Pemanfaatan secara ekstraktif

 b. Pemanfaatan secara non ekstraktif.

(2) Dalam pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif, Pemerintah Daerah 
menetapkan kuota penangkapan ikan karang, jenis ikan, ukuran dan 
jumlah tangkapan serta alat tangkap yang diperbolehkan pada satuan 
waktu tertentu atau untuk setiap musim penangkapan ikan pada setiap 
kawasan pengelolaan.

(3) Dalam pemanfaatan terumbu karang secara non ekstaktif, Pemerintah 
Daerah menetapkan zona pemanfaatan, jenis kegiatan, daya dukung 
luasan yang diperbolehkan.

(4) Penetapan baku mutu lingkungan terumbu karang sesuai dengan rencana 
pemanfaatannya.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan terumbu karang diatur 
dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dibagi menjadi 4 zona, yaitu:
 a. zona inti/lindung, merupakan kawasan perlindungan sumberdaya 

alam laut, yang tertutup untuk umum, kecuali untuk keperluan ilmiah 
setelah mendapat izin pengelola kawasan;

 b. zona perikanan berkelanjutan, merupakan daerah yang diperbolehkan 
bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara tradisional, 
serta kegiatan lainnya bagi masyarakat setempat;

 c. zona pemanfaatan, merupakan daerah yang diperuntukkan bagi 
kepentingan wisata bahari secara intensif ; dan

 d. zona lainnya, merupakan kawasan yang berada diluar zona perikanan 
berkelanjutan sesuai dengan karakteristik dan peruntukannya.

(2) Penetapan cadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hasil kajian 
ilmiah, yang meliputi kajian sosial ekoiomi, teknis dan hukum.

(3) Penetapan cadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Provinsi 
diusulkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Penetapan cadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD ) Kabupaten/
Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Zona inti/lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a 
diperuntukkan bagi:

 a. perlindungan mutlak habitat dan populasi sumber daya ikan;

 b. penelitian; dan
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 c. pendidikan.

(2) Zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi

 
 a. perlindungan habitat dan populasi sumber daya ikan;
 b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 c. budi daya ramah lingkungan;
 d. pariwisata dan rekreasi;
 e. penelitian dan pengembangan; dan
 f. pendidikan.

(3) Zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 a at (1) huruf 
c diperuntukkan bagi

 a. perlindungan habitat dan populasi sumber daya ikan;
 b. pariwisata dan rekreasi; dan
 c. penelitian dan pengembangan; dan pendidikan.

BAB VII

REHABILITASI

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah merehabilitasi kawasan terumbu karang yang telah 
mengalami kerusakan.

(2) Dalam rehabilitasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pemerintah Daerah mengembangkan kriteria dan indikator untuk 
menentukan alternatif tindakan rehabilitasi sesuai dengan tingkat 
kerusakan terumbu karang yang berbeda-beda;

(3) Altematif tindakan rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi:

 a. penanaman terumbu karang buatan;
 b. pembebanan tanggungjawab rehabilitasi kepada pemangku 

kepentingan utama;
 c. pembiayaan dan sumber dananya;
 d. penutupan kawasan yang sedang direhabilitasi untuk sementara 

waktu dari kegiatan eksploitasi atau moratorium;
 e. pengawasan dan evaluasi;
 f. pengernbangan teknik-teknik pengelolaan spesifik yang sesuai 

dengan kondisi setempat ; dan
 g. pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program 

rehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat.
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Pasal 16

(1) Daram pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pemerintah Daerah, dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, 
lembaga swadaya masyarakat atau pihak ketiga lainnya yang dipandang 
cakap dan berpengalaman dalam rehabilitasi terumbu karang.

(2) Badan-badan atau lembaga donor asing dapat berperan serta dalam 
kegiatan rehabilitasi terumbu karang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi terumbu karang diatur 
dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

(1) Pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan terumbu karang 
untuk tujuan usaha wajib memenuhi semua persyaratan perizinan.

(2) Pemanfaatan sumber daya ikan karang dengan cara dan/atau alat 
traditional untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikecualikan dari 
kewajiban untuk memperoleh surat izin.

Pasal 18

(1) Sistem dan mekanisme perizinan diarahkan untuk mengendalikan kegiatan 
dan atau usaha pemanfaatan sumber daya alam pada tingkat tertentu, 
baik di daratan maupun di lautan, guna menjamin kelestarian terumbu 
karang dan keberlanjutan pengusahaannya.

(2) Sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
harus disesuaikan dengan:

 a. rencana zonasi dan rencana pengelolaan;
 b. terjaminnya akses publik;
 c. berkaitan langsung dengan pemanfaatan perairan pesisir;
 d. kualitas biogeofisik lingkungan pesisir;
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 e. persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan; dan
 f. rekomendasi teknis dari instansi terkait.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 19

(1) Pemberian izin pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk setiap 
jenis kegiatan dan/atau usaha wajib memenuhi persyaratan teknis dan 
administratif.

(2) Persyatatan teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:

 a. kesesuaian dengan rencana zonasi;

 b. besaran dan volume pemanfaatan sesuai dengan hasil konsultasi 
publik; dan 

 c. pertimbangan limiah.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 a. dokumen administrasi sesuai dengan rencana pengelolaan;

 b. rencana dan pelaksanaan pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang;dan

 c. sistem pengawasan dan sistem pelaporan.

(4) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Dalam pemberian izin pemanfaatan terumbu karang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20, kepada pemegang izin diwajibkan untuk:

 a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;

 b.  mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat 
dan/atau masyarakat lokal;
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 c. melakukan rehabilitasi terumbu karang yang mengalami kerusakan; 
dan

 d. menjaga kelestarian terumbu karang.

(2) Izin akan diberikan kepada pemangku kepentingan apabila telah 
memberikan jaminan lingkungan kepada Pemerintah Daerah berupa;

 a. membuat kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan dan berpedoman 
kepada rencana zonasi dan rencana pengelolaan;

 b. tidak menimbulkan ancaman ataupun kerusakan terhadap kelestarian 
wilayah pesisir;

 c. membuat rencana rehabiltasi dan perlindungan lingkungan ; dan  

 d. mendapatkan dukungan dari masyarakat di tempat mana kegiatan 
tersebut akan dilakukan

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 
1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pelayanan perizinan bagi kegiatan/usaha sesuai dengan wilayah 
yuridiksinya

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan dan persyaratan 
perizinan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

(1) Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk 
meningkatkan ketaatan terhadap peraturan;
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(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui:

 a. pengembangan, mata percaharian alternatif;

 b. pergembangan teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan;

 c.  peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat pesisir dan 
aparat pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya terumbu 
karang dan ekosistemnya;

 d. pengakuan hak dan pelimpahan tanggung jawab kepada masyarakat 
pesisir demi kepastian hukum dalam pengelolaan ekosistem terumbu 
karang;

 e. penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan 
kemampuan masyarakat oleh pemerintahan provinsi untuk menyusun 
rencana pengelolaan ekosistem terumbu karang;

 f.  peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang 
terkait dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;

 g.  pengupayaan bantuan teknis yang ramah lingkungan dan bantuan 
keuangan yang tidak mengikat dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten/Kota dan swasta kepada kelompok masyarakat yang 
melakukan kegiatan ekonomi yang selaras dengan tujuan pengelolaan 
ekosistem terumbu karang dan daerah sekitarya;

 h. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di berbagai 
institusi melalui perekrutan, pelatihan serta pendidikan formal dan 
informal;

 i. penguatan kelembagaan di daerah dalam rangka pengelolaan 
ekosistem terumbu karang;

 j. peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat Pemerintah Provinsi 
dalam mengelola ekosistem terumbu karang; dan

 k. pengaktualisasian tradisi musyawarah untuk mufakat yang berorientasi 
pada penguatan komitmen masyarakat untuk mengelola ekosistem 
terumbu karang berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama.
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Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat

Pasal 22

(1) Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan berperan 
serta aktif dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

 a. hak dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-hari;

 b. mengelola terumbu karang berdasarkan hukum adat yang berlaku 
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku;

 c. mengajukan usul/pendapat dalam rangka penyusunan rencana 
pengelolaan terumbu karang;

 
 d. hak untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang 

pengelolaan terumbu karang;
 
 e. hak untuk mengetahui dan dilibatkan atas setiap usaha atau kegiatan 

pengelolaan terumbu karang ; dan

 f. hak untuk mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak 
lingkungan terumbu karang.

(3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

 a. memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan terumbu 
karang;

 b. mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang telah 
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian;

 c. memelihara kelestarian terumbu karang sebagai lingkungan sumber 
daya ikan;

 d. mencegah terjadinya kerusakan terumbu karang ; dan/atau

 e. melaporkan setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah 
ini;
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(4) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 a. berperanserta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta 
rehabiltasi fungsi-fungsi ekologis terumbu karang;

 b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah masyarakat untuk menentukan 
arah dan kebijakan pengelolaan terumbu karang;

Bagian Ketiga

Peranserta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 23

 Dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang, Lembaga Swadaya 
Masyarakat berperanserta untuk:

 a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat 
dalam pengelolaan terumbu karang;

 b. meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab para anggota 
masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;

 c. menumbuh-kembangkan peranserta anggota masyarakat dalam 
kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan terumbu 
karang;

 
 d. menyampaikan informasi tentang kegiatannya sepanjang berkaitan 

dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;

 e. menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan pengelolaan 
ekosistem terumbu karang berdasarkan hasil pengamatan di 
lapangan;

 f. membantu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi 
pemerintah daerah yang berwenang;

 g. membantu pelaksanaan program-program pemerintah, baik pada 
skala Desa/Nagari maupun Kabupaten/Kota;

 h. menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah tentang prospek 
dan kendala pelaksanaan peraturan daerah tentang pengeilolaan 
ekosistem terumbu karang dan/atau
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 i. dapat menyampaikan masukan sebagai pertimbangan perubahan/
atau perbaikan bila akan melakukan peninjauan kembali terhadap 
peraturan daerah ini.

Bagian Keempat

Peranserta Perguruan Tinggi

Pasal 24

Dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang, perguruan tinggi dapat 
berperan serta dalam:

a. melakukan penelitian dan survey tentang pengelolaan terumbu karang.

b. memberikan dukungan ilmiah berupa pikiran, masukan dan hasil penelitian 
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. membantu mendirikan, mengoperasikan dan mengembangkan pusat data 
dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu 
karang;

d. membantu penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengelolaan terumbu 
karang

e. mengembangkan sumber data dan informasi tentang pengelolaan 
ekosistem terumbu karang;

f.   mengembangkan tata cara budidaya dan penangkapan ikan karang yang 
ramah lingkungan;

g. mengembangkan kriteria dan indikator ilmiah untuk memantau kondisi 
lingkungan terumbu karang; secara sederhana dan dapat dilaksanakan 
oleh masyarakat dan/atau

h. mengembangkan pengelompokkan terumbu karang berdasarkan kriteria 
tertentu dalam kaitan dengan rencana pengelolaannya.
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BAB X

KEARIFAN LOKAL

Pasal 25

(1)  Kearifan lokal atau ketentuan hukum adat yang sudah ada dan masih 
berlaku, diakui sebagai norma hukum sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah daerah mengakui kelembagaan adat yang dimiliki oleh 
masyarakat setempat.

BAB XI

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 26

Pemerintah daerah dapat membentuk forum sebagai wadah pengelola terumbu 
karang;

(1) Tugas pokok forum meliputi ;
 a. bermusyawarah membahas dan mencari alternatif penyelesaian 

permasalahan pengelolaan terumbu karang.

 b. Merumuskan dan mengelola bantuan dana bantuan dari luar negeri, 
swasta, konsursium,

 c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peratuan daerah ini.

(2) Organisasi Pengelola mengkoordinasikan kebijakan dan program dinas-
dinas daerah, khususnya dalam urusan pemerintahan yang berkaitan 
dengan pengelolaan terumbu karang.

(3) Struktur Organisasi Pengelola Terumbu Karang terdiri dari Ketua, Wakil 
Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota;

(4) Keanggotaan Organisasi Pengelola terdiri dari dinas-dinas teknis daerah, 
akademisi, lembaga non-pemerintah/LSM, pengusaha, dan tokoh 
masyarakat;

(5) Struktur organisasi pengelola bersifat Ad Hoc sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

=  23  =



706

Pasal 27

(1) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pengelola adalah sebagai 
berikut:

 a. media/forum koordinasi antara kepentingan pemerintah daerah dan 
masyarakat, khususnya dalam rangka peningkatan kerjasama dengan 
pengusaha/swasta;

 b. media/forum pertukaran data dan informasi, aplikasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengelolaan 
ekosistem terumbu karang;

 c. media/forum pembahasan kebijakan pengelolaan terumbu karang 
yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi, pengawasan, dan penegakan hukum;

 d. media/forum untuk memberikan masukan kepada instansi yang 
berwenang dalam pemberian izin;

 e. membantu penyelidikan perkara pelanggaran terhadap ketentuan 
Peraturan Daerah;

 f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar pemangku kepentingan;

 g.  media/forum penggalian dan penggalangan sumber dana untuk 
pengelolaan ekosistem terumbu karang dan melakukan evaluasi 
terhadap tercapainya pengelolaan ekosistem terumbu karang secara 
terpadu dan berkelanjutan yang meliputi pengkajian terhadap potensi 
dan kerusakan terumbu karang dan dilakukan sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XII

KERJASAMA PENGELOLAAN

Pasal 28

(1) Dalam pengelolaan ekosistim terumbu karang Pemerintah Daerah dapat 
bekerjasama dengan;

 d. pemerintah provinsi tetangga;
 e. Investor;
 f. lembaga asing
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(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XIII

PENYELESAIN SENGKETA

Pasal 29

(1) Penyelesaian sengketa sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya wilayah 
pesisir yang menimbulkan dampak terhadap ekosistem terumbu karang 
pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk 
mufakat.

(2) Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan altenatif penyelesaian sengketa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa 
sebagaimana dimsksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat 
menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

(4) Kegiatan pengusahaan di wilayah pesisir dan laut yang menimbulkan 
kerugian bagi pihak-pihak tertentu, pihak yang menimbulkan kerugian 
wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian.

(5) Jumlah ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan berdasarkan 
kesepakatan antara pihak yang menderita kerugian dengan penarnggung 
jawab kegiatan yang difasilitasi oleh Organisasi Pengelolaan Terumbu 
Karang.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

a. merusak ekosistem terumbu karang;

b. menambang dan mengambil terumbu karang dengan cara apapun yang 
menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
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c. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;

d. menangkap ikan karang dengan cara yang dapat menimbulkan gangguan 
terhadap terumbu karang;

e. menggunakan bom, racun, dan bahan lain yang dapat menimbulkan 
pencemaran dan/ atau perusakan terumbu karang;

t membuang sauh/labuh/lego jangkar di lokasi terumbu karang atau di 
kawasan konservasi;

g. mendorong kapal;

h. pencemaran laut, membuang sampah;

i. konversi lahan pesisir yang dapat mengakibatkan sedimentasi yang 
mengancam kelestarian terumbu karang;

j. reklamasi pantai tanpa melalui sistem dan mekanisme perizinan 
sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau 
perusakan terumbu karang.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pengelolaan 
ekosistem terumbu karang.

(2) Pembinaan ditujukan untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam 
pengelolaan ekosistem terumbu karang.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
pendekatan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan ekosistem terumbu 
karang.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui 
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

=  26  =



709

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

(1) Pengawasan ditujukan untuk tercapainya pengelolaan terumbu karang 
secara, terpadu dan berkelanjutan yang meliputi pemantauan, pengamatan 
lapangan, dan pemeriksaan.

(2) Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan 
terumbu karang dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait 
bersama dengan organisasi pengelola wilayah pesisir dan laut dan 
masyarakat.

(3) Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam 
pengawasan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang disampaikan 
melalui laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan mekanisme pengawasan 
oleh masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 33

(1) Pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang dilakukan dengan 
mengembangkan sistem pengelolaan yang dapat mengurangi tekanan 
terhadap ekosistem terumbu karang

(2) Pengurangan tekanan terhadap ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan berbagai mata 
pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir.
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BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan 
daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah.

(2) Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber 
pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang:

 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan 
ekosistem terumbu karang agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas;

 b. menyidik, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan ekosistem terumbu 
karang

 c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem 
terumbu karang
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 d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem 
terumbu karang

 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistim terumbu 
karang

 g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah;

 i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi;

 j. menghentikan penyidikan; dan

 k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang 
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya 
kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui 
Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
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BAB XVIII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 36

(1) Sanksi administratif dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran 
persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

 a.  Teguran

 b.  Peringatan

 c.  Denda

 d. Penghentian kegiatan untuk sementara

 e. dan pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 37

(1) Segala pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan 
sanksi pidana, kecuali untuk kegiatan penelitian, survey dan pendidikan 
oleh perguruan tinggi setelah mendapat rekomendasi dari pemerintah 
daerah.

(2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan daya dan jasa-jasa lingkungan 
terumbu karang untuk tujuan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 
6 bulan dan atau atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah)
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(3) Setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
yang diatur dalam Pasal 31, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 
Barat.

 
Ditetapkan di Padang

 pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang

pada tanggal ........................

SEKRETARIS DAERAH

H. FIRDAUS, K, SE.M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19530309 197603 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

TAHUN 2009 NOMOR. 3

Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang.   
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

I. PENJELASAN UMUM
   
   Potensi sumberdaya pesisir dan laut Provinsi Sumatera Barat memiliki 

arti yang sargat penting dan stategis baik dari segi ekologis, ketahanan 
pangan, ekoriomi, pencegahan terhadap erosi, gelombang laut, badai, dan 
tsunami.  Potensi tersebut mempunyai keanekaragaman biologis, sosial 
budaya maupun keindahan alamnya.  Sumberdaya ini mencakup fauna 
dan flora, sumberdaya fauna seperti berbagai jenis ikan, terumbu karang 
dan krustasea sebagai sumber protein hewani, sedangkan sumberdaya 
flora seperti hutan bakau, rumput laut dan padang lamun.

   Wilayah pesisir dan laut Pravinsi Sumatera Barat juga memiliki  potensi 
sebagai sumberdaya ekonomi utama untuk kegiatan perdagangan dan 
industri, sumber mineral, sumber energi, minyak dan gas bumi serta 
bahan-bahan tambang lainnya.  Keindahan pantai dan terumbu karang 
dengan berbagai jenis biota lautnya mendukung pengembangan industri 
pariwisata pantai, bawah laut, dan surfing. Keberadaan sumberdaya pesisir 
dan laut telah membentuk budaya tradisional, secara turun temurun, baik 
dalam pemanfaatan maupun pengelolaan.

   Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan tlaut yang tidak terkendali 
telah mengakibatkan teriadinya degradasi ekosistem dan kualitas 
serta penurunan populasi biota yang terdapat di dalamnya, termasuk 
ekosistem terumbu karang. Kondisi demikian terjadi sebagai akibat dari 
dampak negatif pembangunan, pertumbuhan penduduk, peningkatan 
sampah organik dan anorganik serta peningkatan kegiatan-kegiatan 
illegal dalam industri perikanan dan pertambangan. Dampak dari aktivitas 
tersebut dapat menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir 
dan laut, sehingga mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya 
yang di kandungnya, yang pada gilirannya dapat menurunikan tingkat 
kesejahteraan masyarakat.

   Melihat pentingnya potensi terumbu karang serta kebutuhan untuk 
mengelola dan melindungi sumberdaya tersebut agar tetap baik dan 
lestari maka dibutuhkan suatu tindakan penanggulangan secepatnya.  
Dalam perkembangannya belum ada peraturan perundang-undangan 
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di tingkat Provinsi Sumatera Barat yang secara khusus mengatur 
pengelolaan ekosistem terumbu karang.  Oleh karena itu penyusunan dan 
pemberlakuan peraturan daerah tentang pengelolaan ekosistem terumbu 
karang merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja 
bagi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu di Provinsi 
Sumatera Barat.  Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk mengembangkan 
visi, agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan terumbu karang di 
Provinsi Sumatera Barat.  Keberadaan peraturan daerah Ini dimaksudkan 
untuk memberikan pedoman dalam rangka mengembangkan suatu 
kelembagaan dan proses administratif dalam pengelolaan terumbu karang 
secara terpadu.

   Peraturan daerah ini sesuai dengan tujuan otonomi daerah 
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah.  Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan 
pada pemerintah provinsi di samping pemerintah kabupaten/kota untuk 
mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan 
ekosistem terumbu karang.

   Peraturan daerah ini bertujuan untuk memberdayakan potensi 
masyarakat dalam membangun dan menetapkan program-program 
pengelolaan terumbu karang.  Pemberdayaan potensi masyarakat 
pesisir dan laut diwujudkan melalui penguatan kapasitas masyarakat, 
keterpaduan kebijakan, pengelolaan berbasis masyarakat, kelestarian 
dan keberkelanjutan, partisipasi masyarakat dan pengakuan hak-
hak masyarakat pesisir dan laut, baik masyakat hukum adat maupun 
masyarakat lokal.  Di samping itu peraturan daerah ini juga bertujuan 
untuk mendorong penguatan kelembagaan masyarakat yang dipandu 
dengan adanya kerangka kerja, prosedur dan prioritas pengelolaan 
sumberdaya pesisir dan laut di Provinsi Sumatera Barat.

   Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir dan laut Provinsi 
Sumatera Barat adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya 
pada sumberdaya pesisir dan laut khususnya kegiatan perikanan 
sebagai sumber pendapatan utamanya.  Kesulitan dalam penangkapan 
ikan di perairan pesisir dan laut dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan 
masyarakat tersebut harus mencari ikan pada jarak yang semakin jauh.  
Hasil tangkapan nelayan akhir-akhir ini juga semakin berkurang.  Dengan 
adanya sistem pengelolaan ekosistem terumbu karang secara terpadu 
diharapkan berpengaruh terhadap populasi ikan dan masyarakat dapat 
lebih mudah memperoleh hasil tangkapan yang pada gilirannya akan 
meningkatkan taraf hidupnya.

 Pengelolaan terumbu karang diarahkan untuk:
 a. peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
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 b. peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para 
nelayan;

 c. peningkatan marikultur dan jasa lingkungan;

 d. pemberdayaan masyarakat pesisir;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Istilah dan pengertian yang terdapat pada pasal ini dimaksudkan 
untuk memberikan keseragaman pengertian atas Peraturan Daerah 
ini.

   angka 1 : Cukup jelas
   angka 2 : Cukup jelas
   angka 3 : Cukup jelas
   angka 4 : Cukup jelas
   angka 5 : Cukup jelas
   angka 6 : Cukup jelas
   angka 7 : Cukup jelas
   angka 8 : Cukup jelas
   angka 9 : Cukup jelas
   angka 10 : Cukup jelas
   angka 12 : Cukup jelas
   angka 13 : Cukup jelas
   angka 14 : Cukup jelas
   arigka 15 : Cukup jelas
   angka 16 : Cukup jelas
   angka 17 : Cukup jelas
   angka 18 : Cukup jelas
   angka 19  : Cukup jelas
   angka 20  : Cukup jelas
   angka 21 : Cukup jelas
   angka 22  : Cukup jelas
   angka 23  : Cukup jelas
   angka 24 : Cukup jelas

Pasal 2 huruf a  : Asas manfaat dimaksudkan agar   
pelaksanaan pengelolaan ekosistem 
Terumbu karang dapat membedakan 
manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan 
kesejahteraan rakyat, dan pengembangan 
perikehidupan yang berkesinambungan 
bagi masyarakat serta peningkatan 
kelestarian ekosistem terumbu karang.
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 huruf b : Asas kemitraan          dimaksudkan 
agar pelaksanaan pengeloaan ekosistem 
terumbu karang dilakukan berdasarkan 
kesejahteraan kerja sama antar pemangku 
kepentingan yang konsen dengan 
ekosistem terumbu karang

 huruf c : Asas pemerataan dimaksudkan agar 
pelaksanaan pengelolaan ekosistem 
terumbu karang dapat memberikan 
manfaat ekonomi yang dapat dinikmati 
oleh sebagian besar masyarakat secara 
merata.

 huruf b : Asas keadilan        dimaksudkan        agar 
pelaksanaan pengelolaan ekosistem          
terumbu karang dapat membedakan 
keadilan, berpegang pada kebenaran, 
tidak berat sebelah, tidak memihak, dan 
tidak sewenang-wenang.

 huruf e : Asas keterpaduan dimaksudkan agar 
pelaksanaan pengelolaan ekosistem 
terumbu karang dapat yang melibatkan 
dua atau lebih sumberdaya dan 
kegiatan pemanfaatan secara     terpadu      
untuk mencapai pembangunan wilayah           
pesisir dan laut secara berkelanjutan.

 huruf f : Asas peranserta masyarakat dimaksud 
untuk : menjamin agar masyarakat 
pesisir mempunyai peran sejak tahap 
perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan 
tahap pengawasan dan pengendalian. 
memiliki informasi yang terbuka untuk 
mengetahui kebijakan pemerintah dan 
mempunyai akses yang cukup untuk 
memanfaatkan sumberdaya pesisir, 
menjamin adanya keterwakilan suara 
masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan. memanfaatkan sumberdaya 
pesisir dan laut secara adil.

 huruf g : Asas keterbukaan dimaksudkan agar 
pelaksanaan pengelolaan ekosistem 
terumbu karang dilakukan secara 
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transparan dan memberikan akses kepada 
masyarakat untuk memperoleh informasi 
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

 
 huruf h : Asas pembangunan berketanjutan 

dimaksudkan agar pelaksanaan pe 
ngelolaan ekosistem terumbu karang 
dapat niemenuhi kebutuhan generasi 
sekarang dan generasi mendatang, yang 
diterapkan melalui :

  a. pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang tidak melebihi kemampuan 
regenerasi sumberdaya hayati dan 
non-hayati.

  b.   pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang tidak boleh mengorbankan 
kualitas dan kuantitas kebutuhan 
generasi yang akan datang.

  c. pemanfaatan potensi ekosistem 
terumbu karang tidak yang belum 
diketahui dampaknya, harus dilakukan 
secara hati-hati dan didukung oleh 
penelitian ilmiah.

Pasal 3.  huruf a  : Cukup jelas
    huruf b  : Cukup jelas
    huruf c  : Cukup jelas
    huruf d  : Cukup jelas

Pasal 4.  huruf a  : Cukup jelas
    huruf b  : Cukup jelas
    huruf c  : Cukup jelas
    huruf d  : Cukup jelas

Pasal 5.  ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas

Pasal 6. ayat 1 : Yang dimaksud dengan rencana strategis 
adalah rencana yang memuat arah 
kebijakan lintas sektor untuk kawasan 
perencanaan pembangunan melalui 
penetapan tujuan, sasaran dan strategi 
yang luas, serta target pelaksanaan 
dengan indikator yang tepat untuk 
memantau rencana tingkat daerah yang 
dimaksud dengan rencana zonasi adalah 
rencana yang menentukan arahan 
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penggunaan sumberdaya dari masing-
masing satuan disertai penetapan kisi-kisi 
tata ruang pada kawasan perencanaan 
yang memuat kegiatan yang boleh 
dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta 
kegiatan yang hanya dapat dilakukan 
setelah memperoleh izin. Yang dimaksud 
dengan rencana pengelolaan adalah 
rencana yang memuat susunan kerangka 
kebijakan, prosedur dan tanggung 
jawab dalam rangka pengkoordinasian 
pengambilan keputusan di antara 
berbagai lembaga/instansi pemerintah 
mengenai kesepakatan penggunaan 
sumberdaya atau kegiatan pembangunan 
di kawasan perencanaan.  Yang dimaksud 
dengan rencana aksi adalah rencana yang 
memuat penataan kegiatan dan anggaran 
secara berkoordinasi untuk melaksanakan 
berbagai kegiatan yang diperlukan 
oleh instansi-instansi pemerintah, 
guna mencapai tujuan pengelolaan 
sumberdaya dan pembangunan di 
kawasan perencanaan.

    ayat 2   : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas

Pasal 7  ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas

Pasal 8  ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas
    ayat 4  : Cukup jelas
    ayat 5  : Cukup jelas

Pasal 9  ayat 1  : Cukup jelas
   
 huruf a  : Zona inti yaitu suatu diperuntukkan bagi:

  1. perlindungan mutlak habitat dan 
populasi ikan

  2. Penelitian dan pendidikan
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 huruf b  : Zona perikanan berketanjutan diperuntukkan 
bagi:

  1. Perlindungan habitat dan populasi 
ikan 

  2. penangkapan ikan dengan cara dan 
alat yang ramah lingkungan

  3. budidaya ramah lingkungan
  4. pariwisata dan rekreasi
  5. penelitian dan pengembangan
  6. pendidikan

 huruf c           : Zona pemanfaatan diperuntukkan bagi:
  1. Perlindungan habitat dan populasi 

ikan
  2. pariwisata dan rekreasi
  3.  penelitian dan pengembangan dan
  4. pendidikan

 huruf d : Zona lainnya merupakan zona diluar zona 
inti, zona perikanan berkelanjutan, dan 
zona pemanfaatan yang karena fungsinya 
dan kondisinya ditetapkan sebagai zona 
tertentu antara lain: zona perlindungan, 
zona rehabilitasi dan sebagainya.

 ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 10 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas
    ayat 4  : Cukup jelas
    ayat 5  : Cukup jelas

Pasal 11 ayat 1  : Cukup Jelas
    ayat 2  : Cukup jelas

Pasal 12 ayat 1 : Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang 
dimaksud dalam kegiatan ekosistem 
terumbu karang semata-mata hanya 
kegiatan yang bersifat non ekstraktif, 
yaitu kegiatan yang tidak langsung 
berhubungan dengan sumberdaya 
terumbu karang, seperti kegiatan usaha 
pariwisata bawah laut Ekstraktif, yaitu 
kegiatan yang langsung berhubungan 
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dengan sumberdaya terumbu karang, 
seperti kegiatan penangkapan.

    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas
    ayat 4  : Cukup jelas
    ayat 5  : Cukup jelas

Pasal 13 ayat 1 : KKLD merupakan kawasan pesisir, 
pulau-pulau kecil dan atau laut dengan 
ciri khas tertentu, yang dikelola untuk 
memelihara dan meningkatkan kualitas 
keanekaragaman hayati dan nilainya 
dengan tetap mempertimbangkan 
aspek pemanfaatan yang berkelanjutan 
dan KKLD juga merupakan kawasan 
konservasi perairan laut yang berada 
diwilayah kewenangan pemerintah 
daerah dan ditetapkan serta dikelola 
oleh daerah mulai tahap perencanaan, 
penetapan, pengelolaan serta monitoring 
dan evaluasi.

 Ayat 2 : Keharusan pengkajian secara ilmiah 
akademis dimaksudkan agar penetapan 
KKLD oleh pemerintah Provinsi telah 
melalui suatu mekanisme yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada publik.  
Yang dimaksud dengan pencadangan 
kawasan konservasi Pencadangan kawasan 
konservasi perairan adalah upaya yang 
dilakukan untuk menyediakan sebagian 
perairan untuk ditetapkan sebagai calon 
kawasan konservasi perairan.

    ayat 3  : Cukup jelas

Pasal 14 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas

Pasal 15 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas
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Pasal 16 ayat I  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas

Pasal 17 ayat 1  : Cukup jelas
 ayat 2 : Pemanfaatan sumberdaya terumbu 

karang dengan cara alat tradisional adalah 
kegiatan penangkapan ikan dengan 
cara yang sudah dilakukan secara turun 
temurun oleh nelayan tidak menggunakan 
mesin seperti; bubu, parking dan pukau 
tepi.

Pasal 18 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas

Pasal 19 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas
    ayat 4  : Cukup jelas

Pasal 20 ayat 1 : Yang dimaksud dengan jaminan 
lingkungan adalah jaminan dari pemangku 
kepentingan dalam rangka pengelolaan      
sumberdaya       terumbu      karang untuk 
pemulihan dan perbaikan lingkungan.

    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas
    ayat 4  : Cukup jdas
    ayat 5  : Cukup jelas

Pasal 21 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas

Pasal 22 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas
    ayat 4  : Cukup jelas
Pasal 23   : Cukup jelas

Pasal 24   : Cukup jelas

Pasal 25 ayat 1 : Kearifan Lokal merupakan norma atau 
kebiasaan yang bertaku pada masyarakat 
tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai 
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pelestarian lingkungan hidup.

    ayat 2  : Cukup jelas

Pasal    26 ayat 1 : Organisasi pengelola dapat berbentuk unit 
pelaksana teknis pusat, unit pelaksana 
teknis daerah atau bagian unit dari 
satuan organisasi yang menangani bidang 
perikanan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas
    ayat 4  : Cukup jelas
    ayat 5  : Cukup jelas

Pasal 27 ayat 1  : Cukup jelas

Pasal 28 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas

Pasal 29 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas
    ayat 4  : Cukup jelas

Pasal 30  : Kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan 
pencemaran atau perusakan terumbu 
karang misalnya, pencemaran laut, 
limbah industri yang dibuang kelaut, 
membuang sampah kelaut, membongkar 
atau merusak terumbu karang.

Pasal 31 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas
    ayat 4  : Cukup jelas

Pasal 32 ayat 1  : Cukup jejas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas
    ayat 4  : Cukup jelas

Pasal 33 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
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Pasal 34 ayat 1  : Cukup jelas
 ayat 2 : Yang dimaksud dengan sumber 

pembiayaan lainnya adalah sumber 
pembiayaan yang berasal dari lembaga 
donor yang berasal dari dalam maupun 
luar sepanjang tidak bertentangan dengan 
perundang-undangan yang bedaku.

Pasal 35 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas
    ayat 4  : Cukup jelas

Pasal 36  ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas

Pasal 37 ayat 1  : Cukup jelas
    ayat 2  : Cukup jelas
    ayat 3  : Cukup jelas

Pasal  38   : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 36 
TAHUN 2009
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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR  60 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang  : a. Bahwa sumber daya terumbu karang yang ada 
di Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara 
merupakan kekayaan alam yang bernilai tingggi, 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
sehingga perlu dikelola secara baik, berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan;

  b. Bahwa guna mengatasi kerusakan terumbu karang 
perlu dilakukan pengelolaan secara terencana, 
terpadu, dan berkelanjutan untuk dapat dimanfaatkan 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ;

  c. Bahwa kegiatan masyarakat yang melakukan 
pengelolaan terumbu karang di Kabupaten/Kota 
mempunyai dampak lingkungan , social maupun 
ekonomi secara regional maupun nasional, maka 
perlu diatur dengan suatu kebijakan dalam 
rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku;

  d. Bahwa berdasarkan pertim,bangan huruf a, b, dan c 
tersebut di atas, sambil menunggu pengaturan lebih 
lanjut tentang Pengelolaan Terumbu Karang, maka 
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi 
Tenggara tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tetang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2687);

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419);

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3647);

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tentang 
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4374);

  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433);

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
sebagimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);

  8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966);

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3804);

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816);

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang 
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor  59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3838);

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang  
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Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4230);

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang  
Konservasi SUmber Daya Ikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2007 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang  
Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2001 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

  18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar;

  20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil;

  21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

  22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Per.20/Men/2008  tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau 
Kecil dan Perairan disekitarnya;

  23. Perturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan 
dan Konservasi Alam SK09/IV/SE/3/2008 tentang 
Pedoman Penangkar/Transplantasi Karang Hias 
DIperdagangkan;

  24.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
3 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi 
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Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara tahun 2004 Nomor 3)

  25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan Hidup yang Berbasis Masyarakat 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 
2005 Nomor 5)

  26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Laut Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005 Nomor 10)

  27 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara tahun 2008 Nomor 2)

  28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara tahun 2008 Nomor 4)

  29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
7 Tahun 2008 tentang  Baku Mutu Lingkungan Hidup 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 
2008 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi 
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Tenggara;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara 
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-

Sulawesi Tenggara;
6. Bupati/Walikota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara 
7. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas 
otonomi dan tugas dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

8. Ekosistem adalah Kesatuan Komonitas Tumbuh-tumbuhan, Hewan dan 
Organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam 
bentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas;

9. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo 
hexacorllia, filum cnidaria yang hidup membentuk koloni  yang terdiri 
jutaan polip yang menghasilkan kapur serta bersimbiosis mutualisti 
dengan zooxanthellae;

10.  Terumbu Karang adalah Struktur alamiah di dalam laut yang dangkal dan 
tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses sedimentasi dan 
konstruksi kerangka koral hermatifik, ganggang berkapur dan organisme 
yang mengekskresi kapur;

11. Pengelolaan Terumbu Karang adalah Upaya terpadu yang meliputi 
perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, 
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian serta pelestarian 
fungsi-fungsi alamiahnya;

12.  Rehabilitasi adalah Upaya pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistim 
terumbu karang yang telah mengalami kerusakan walaupun tidak dapat 
kembali seperti keadaan semula;

13.  Konservasi adalah memelihara keberadaan serta keberlanjutan sifat 
dan fungsi ekologis sumberdaya agar senantiasa tersedia dalam kondisi 
memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup pada saat sekarang 
dan masa yang akan datang; 

14. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah 
tempat kegiatan pelestarian sumberdaya dan lingkungan laut yang 
pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat desa, meliputi terumbu 
karang, padang lamun, mangrove, estuaria, dan delta;

15. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah 
bagian dari wilayah laut kewenangan Pemerintah Kabaupaten/Kota yang 
merupakan habitat flora dan/atau fauna dengan karakteristik ekologis 
tertentu yang memiliki fungsi konservasi dan/atau bernilai ekonomis dan 
social budaya serta peninggalan sejarah yang dilindungi;

16. Ekstraktif adalah Pemanfaatan segala jenis karang secara langsung melalui 
aktifitas pengambilan karang untuk diolah menjadi makanan, obat-obatan 
dan bahan hiasan (ornamental reefs)

17. Non Ekstraktif adalah Pemanfaatan segala jenis karang secara tidak 
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langsung seperti jasa-jasa lingkungan (Pemanfaatan karang untuk 
kegiatan ekowisata bahari)

PERINSIP, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal  2

Perinsip dalam pengelolaan terumu karang silakukan secara lestari yaitu 
pemanfaatan sumber daya hayati yang renevable silakukan dimana kecepatan 
pemanfaatannya atau ekstraksinya tidak boleh melebhi kemampuan pulihnya.

Pasal  3

Pengelolaan terumbu karang berlandaskan pada asas;
a. Pancasila
b. Asas kemitraan
c. Asas pemerataan
d. Asas peran serta masyarakat
e. Asas keadilan, atau keterpaduan
f. Asas keterbukaan dan keberlanjutan

Pasal  4

Pengelolaan terumbu karang bertujuanuntuk:
a. Terpeliharanya kelestarian terumbu karang sebagai basis penunjang 

pemanfaatan sumber daya hayati kelautan secara berkelanjutan.
b. Tercapaina pemanfaatan sumber daya ikan dan terumbu kararang secara 

rasional, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 
c. Terciptanya sistim dan mekanisme pengelolaan terumbu karang, berbasis 

masyarakat.
d. Terciptanya kepastian hokum dalam mengelola sumberdaya hayati 

kelautan yang memiliki ptensi eknomidalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat

Pasal  5

Sasaran pengelolaan terumbu karang
1. terlaksananya pemanfaatan terumbu karang secara lestari dan tidak 

merusak serta merehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami 
kerusakan.

2. Pengendalian dalam pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif pada 
tingkat yang paling menguntungkan baik dari aspek ekonomi maupun 
aspek social.

3. peningkatan kapasitas kelembagaan desa untuk berperan serta 
menyalurkan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan 
terumbu karang
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4. terpeliharanya tertib administrasi perizinan pemanfaatan terumbu karng 
melalui pemberdayaan sistim pengawasan berbasis masyarakat.

BAB  IV
PERENCANAAN

Bagian Pertama 
Umum

Pasal 7

(1). Perencanaan pengelolaan terumbu karang dilakukan oleh pemerinth 
Kabupaten /Kota bersama organisasi pengelola berdasarkan dokumen 
perencanaan pengelo-laan terumbu karang sesuai peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2).  Dokumen perencanaan pengelolaan terumbu karang merupakan dokumen 
tersen-diri atau merupakan bagian antegral dari dokumen perencanaan 
wilayah pesisir.

(3). Dokumen perencanaan pengelolaan terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 
rencana strategi, rencana pengelolaan dan rencana aksi.

Bagian Kedua
Rencana Strategis 
Terumbu Karang

Pasal 8

Rencana strategis pengelolaan terumbu karang memuat ketentuan tentang  :
a. Penjabaran kebijakan pengelolaan sebagai arahan bagi program- program 

pengelolaan wilayah laut kewenangan pemerintah kapaten /kota beserta 
prioritas pelaksanaannya.

b. Arahan –arahan kebijakan pengelolaan terumbu karang kawasan –
kawasan laut dengan sistim zonasi berdasarkan criteria biogeofisik, social-
ekonomi dan budaya.

Bagian Ketiga
Rencana Pengelolaan

Pasal  9

(1). Rencana pengelolaan terumbu karang memuat ketentuan tentang :
a. Bagian pengelolaan terumbu karang disusun berdasarkan zonasi 

wilayah pesisir dengan mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan 
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para pemangku kepentingan utama.
b. Rencana pengelolaan memuat prosedur tanggung jawab dan 

koordinasi dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan 
terumbu karang sebagai kepentingan bersama. 

(2). Rencana pengelolaan ditujukan untuk :
a. memperoleh manfaat secara optimal bagi peningkatan kesajahteraan 

masyarakat dengan tetap menjaga kelestsriannya.
b. membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan 

masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang berdasarkan asas 
kemitraan. 

c. merumuskan kesepakatan sebagai landasan bagi peninjauan 
bersama secara sistematis terhadap usulan program pengelolaan 
terumbu karang .

d. merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana 
dan pebaikannya serta koordinasi perencanaan selanjutnya .

e.  merumuskan kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang beserta 
ketentuan normatifnya.

f. merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan 
dengan jenis dan tipe terumbu karang .

Bagian Keempat
Rencana Aksi

Pasal 10
Rencana aksi dalam rangka pengelolaan terumbu karang memuat ketentuan 

tentang :
a. pengindentifikasian masalah-masalah actual yang segra ditanggulangi 

disertai dengan tujuan, sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan, 
termasuk pendanaan dan sumber dananya

b. perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi serta pembiayaannya 
ditetapkannya dengn keputusan Bupati / Walikota .

BAB V
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 11

(1). Pemanfaatan terumbu karang dibedakan dalam pemanfaatan secara 
ekstratif dan non eksratif.

(2). Dalam rangka pemanfaatan terumbu karang secara ekstratif, pemerintah 
kabupaten /kota menetapkan jenis karang, ikan ,ukuran dan jumlah 
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tangkapan serta alat tangkap yang diperbolehkan pada satuan waktu 
tertentu atau untuk setiap musim penangkapan ikan pada setiap kawasan 
pengelolaan .

(3). Pemerintah Kabupaten / Kota & pengawasan terhadap kuota pengambilan 
karang dan penangkapan  ikan dari kuota yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Untuk

Tujuan Usaha

Pasal 12

(1). Pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan dan terumbu karang 
untuk tujuan usaha wajib memenuhi semua persyaratan perizinan .

(2). Persyaratan perizinan sebagaimana dimaksutkan pada ayat (1) ditetapkan 
dengan peraturan daerah kabupaten/ kota.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Skala

Rumah Tangga

Pasal 13

(1). Pemanfaatan sumberdaya ikan karang dengan cara dan / atau alat tangkap 
tradisional untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikecualikan dari 
kewajiban untuk memperoleh surat izin.

(2). Pengecualian dari kewajiban untuk memperoleh surat izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan 
hasil tangkapan menurut tata cara yang ditetapkan .

BAB VI
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 14

(1). Pemerintah kabupaten / kota mencadangkan kawasan konservasi laut 
daerah untuk melestarikan fungsi dan peranan terumbu karang dalam 
kehidupan dilaut dan didarat sesuai dengan kewenangannya.

(2). Pencadangan kawasan konservasi laut Daerah dilakukan setelah melalui 
proses usulan inisiaif, identifikasi dan inventarisasi.
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(3). Proses identifikasi calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) didasarkan pada criteria tertetu yang ditetapkan Bupati/ Walikota.

Bagian Kedua
Penunjukan Calon Kawasan

Konservasi

Pasal 15

Penunjukan calon kawasan konservasi Laut Daerah Kabupaten /kota ditetapkan 
oleh Bupati/ Walikota setelah memenuhi criteria yang telah ditetapkan dan 
mencapai angka skor yang tertinggi.

Bagian Ketiga
Penetapan Status Kawasan Konservasi

(Pencadangan )

Pasal 16

Penetapan status, pemberian nama dan penetapan aturan yang berlaku dalam 
kawasan Konservasi  Daerah ditetapkan dngan keputusan Bupati/ Walikota.

Bagian Keempat
Daerah Perlindungan Laut Skala Desa

Pasal 17

(1). Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui praktek- praktek pengelolaan 
terumbu karang berdasarkan ketentuan–ketentuan hukum adapt 
sepanjang dalam kenyataan nya memang ada dan secara efektif dijalankan 
dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat, serta tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(2). Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong pembentukan Daerah 
Pelindungan Laut Skala Desa dan membina kemandiriannya .

(3). Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui dan membina Daerah 
Perlindungan Daaerah Skala Desa yang telah ada dan berlaku efektif 
serta mendapat dukungan masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari 
peraturan Gubernur ini. 

Bagian Kelima
Kewenangan Pemerintah Dsa

Pasal 18

(1). Pemerintah Desa membuat peraturan tentang pengelolaan terumbu 
karang pada skala Desa sesuai dengan kewenangannya.
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(2). Kewenangan  pemerintah Desa sebagaiana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi :
a. ventarisasi, pemberian nama, dan penentuan batas pengelolaan 

terumbu karang didasarkan pada wilayah kewenangan pemerintah 
Kabupaten/Kota, yaitu maksimum sampai sejauh 4 (empat ) mil 
diukur dari garis pantai. 

b.  pengelolaan terumbu karang tertentu berdasarkan hak dan asal-usul 
desa.

c. penerbitan peraturan Desa mengenai pengelolaan terumbu karang .
d.  engusulan status gugusan terumbu karang tertentu sebagai kawasa 

konservasi flora, fauna, atau habitat.
e. Plaksanaan wewenang dan kegiatan – kegiatan tertentu yang 

berkaitan dengan pengelolaan teumbu karang dan telah diserahkan 
pelaksanannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah 
Desa. 

g.  pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah, Propinsi dan atau 
pemerintah kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan terumbu 
karang.

Bagian Keenam
Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah

Kecamatan / Kelurahan

Pasal 19

(1). Pemerintah kecamatan/kelurahan yang ilayahnya berbatasan dengan 
laut mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan yang berkaitan denganpengelolaan terumbu karang sesuai 
dengan ketentuan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dalam bentuk peraturan  
Bupati /Walikota.

BAB VII
REHABILITASI TERUMBU KARANG

Pasal 20

(1). Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan criteria dan indicator untuk 
menentukan alternative tindakan rehabilitasiuai dengan tingkat kerusakan 
terumbu karang yang berbeda-beda.

(2). Alternative tindakan rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimasud 
pada ayat (1) meliputih :
a. nanaman terumbu karang buatan ;
b. nggung jawab rehabilitasi dibebankan kepada pengelola;
c. mbiayaan dan sumber dananya 
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d. nutupan kawsan yang sedang direhabilitasi untuk sementara waktu 
dari kegiatan   eksploitasi dan moratorium;

e. pengawasan dan evaluasi
f. pengembangan teknik- teknik pengelolaan spesifik yang sesuai 

dengan kondisi setempat;
g. pengembangan teknologi alternative sebagai penunjang program 

rehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat.
(3). Ketentuan mengenai tindakan rehabilitasi terumbu karang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati/
Walikota .

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 21

(1). Pengendalian pemanfaatan terumbu karang dilakukan dengan 
mengembangkan system pengelolaan yang dapat mengurangi tekanan 
terhadap trumbu karang;

(2). Pengurangan tekanan terhadap terumbu karang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan berbagai mata pencaharian 
alternative bagi masyarakat pesisir. 

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 22
(1) system dan mekanisme perizinan diharapkan untuk mengendalikan 

kegiatan dan/ atau usaha pemanfaatan pada tingkat tertentu guna 
menjamin kelestarian terumbu karang dan berkelanjutan pengusahanya ;

(2). Untuk melakukan pengelolaan terumbu karang wajib memiliki izin;
(3). Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerbitkan izin pengelolaan terumbu 

karang bedasarkan kewenangannya ;

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 23

(1). Pemberian izin pemanfaatan terumbu karang untuk setiap jenis kegiatan 
dan / atau usaha wajib memenuhi  syarat – syarat sebagai berikut ;
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a. Membuat kajian lingkungan berdasarkan daya dukung terumbu 
karang khususnya menyangkut jumlah (quota ) metode dan musim 
pemanfaatan ;

b. Membuat rehabilitasi terumbu karang ;
c. Membuat rencana pelibatan dan upaya pemberdayaan masyarakat ;
d. Menyertakan kajian ekonomis dan lingkungan secara integrative 

dengan pendekatan ekonomi ( economi valuation );
e. Penyusunan kajian atau rancangan pengelolaan terumbu karang 

diwajibkan melibatkan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat;
(2). Pemberian izin penangkapan biota karang harus mempertimbangkan :

a. Daya dukung dan zonasi lingkungan sumberdaya;
b. Metode penangkapan ;
c. Jenis alat tangkap;

Bagian Keempat
Tindakan Administratif

Pasal 24

(1). Tindakan administrative dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran 
terhadap persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;

(2). Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa teguran, peringatan, denda, penghentian kegiatan unuk 
sementara, dan pencabutan izin usaha.

BAB IX
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Umum

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten/Kota memberi dorongan terhadap proses pemberdayaan 
masyarakat melalui upaya-upaya :
a. Pengembangan mata pencaharian alternative;
b. Pengembangan teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan;
c. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab mayarakat pesisir dalam 

pengelolaan sumberdaya terumbu karang;
d. Pengakuan hak dan pelimpahan tanggung jawab kepada masyarakat 

pesisir demi kepastian hukum dalam pengelolaan terumbu karang;
e. Penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan 

kemampuan masyarakat untuk menyusun rencana pengelolaan terumbu 
karang;
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f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait 
dengan pengelolaan terumbu karang;

g. Pengupayaan bantuan teknis yang ramah lingkungan dan bantuan 
keuangan yang tidak mengikat dari pemerintah Propinsi, Pemerintah 
Kabupaten/ Kota, dan swasta kepada kelompok masyarakat yang 
melakukan kegiatan ekonomi yang selaras dengan tujuan pengelolaan  
dan daerah sekitarnya;

h. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di berbagai 
institusi melalui perekrutan, pelatihan serta pendidikan formal dan informal;

i. Penguatan kelembagaan didaerah dalam rangka pengelolaan terumbu 
karang;

j. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintah daerah dalam 
mengelola terumbu karang ; dan 

k. Pengaktualisasian tradisi musyawarah untuk mufakat yang berorientasi 
pada penguatan komitmen msyarakat untuk mengelola terumbu karang 
berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama;

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 26

Hak dan kewajiban masyarakat pesisir dalam pengelolaan terumbu karang 
meliputih:
a. Pemanfaatan terumbu karang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-

hari;
b. Mengelola terumbu karang berdasarkan hukum adat yang berlaku dan 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak  yang telah melakukan 

kegiatan yang menimbulkan keugian ;
d. Memelihara kelestarian terumbu karang sebagai lingkungan sumber daya 

ikan ;
e. Megajukan usul/pendapat dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan 

terumbu karang;
f. Melaporkan setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Gubernur 

ini maupun .peraturan peundang–undangan lainnya;

Bagian Ketiga
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 27

Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, lembaga swadaya masyarakat 
berperan  serta untuk :
a. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat 

dalam pengelolaan terumbu karang; 
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b. Meningkatkan kemampuan dan tangung jawab para anggota masyarakat 
dalam pengelolaan terumbu karang ;

c. Menumbuh-kembangkan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan 
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan terumbu karang;

d. Menyampikan informasi tentang kegiatannya sepanjang berkaitan dengan 
pengelolaan terumbu karang;

e. Menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu 
karang berdasarkan hasil pengamatannya dilapangannya;

f. Membantu penyaluran aspirasi masyarakat kepada istansi pemerintah 
daerah yang berwenang;

g. Membantu pelaksanaan program-program Pemerintah, baik pada skala 
Desa maupun pada skala Kabupaten/Kota;

h. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/ Kota prospek dan kendala pelaksanaan peraturan Gubernur ini;

i. Menyampikan pendapat untuk perubahan dan/atau perbaikan peraturan 
Gubernur ini;

Bagian Keempat
Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 28

Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, perguruan tinggi dapat berperan 
serta dalam:
a. Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat/saran hasil penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknololgi;
b. Membantu mendirikan, mengoperasikan dan mengembangkan pusat data 

dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang ;
c. Membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan 

terumbu karang;
d. Mengembangkan tata cara budi daya dan penangkapan ikan karang yang 

ramah lingkungan;
e. Mengembangkan criteria dan indicator ilmiah untuk memantau kondisi 

lingkungan terumbu karang secara ederhana dapat dioperasikan;
f. Mengembangkan pengelompokan terumbu karang berdasarkan criteria 

tertentu dalam kaitan dengan rencana pengelolaannya;

BAB X
ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 29

(1). Dalam pengelolaan terumbu karang dapat dbentuk organisasi pengelola 
terumbu karang sesuai kebutuhan; 
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(2). Organisasi pengelola terumbu karang dibentuk dan ditetapkan melalui 
keputusan Bupati/Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada 
Bupati/Walikota;

(3). Organisasi pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki 
peran sebagai lembaga koordinasi, non-operasional, independen, 
partisipatif, dan demokratis.

Pasal 30

Keanggotaan Organisasi Pengelola Terumbu karang terdiri dari instansi teknik 
Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, 
pengusaha dan tokoh masyarakat.

Pasal 31

Tugas pokok dan fungsi organisasi pengelola :
(1). Tugas pokok organisasi pengelola Terumbu karang adalah 

mengkoordinasikan kebijakan dan program istansi pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, khususnya dalam kaitan yang berurusan pengelolaan 
terumbu karang;    

(2). Fungsi organisasi pengelola Terumbu karang adalah :
a. Media/forum koordinasi antara kepentingan Pemerintah Kabupaten/

Kota dan Msyarakat, khususnya dalam peningkatan kerja sama 
dengan pengusaha swasta;

b.  Media/forum pertukaran data dan informasi, aplikasi ilmu 
pengetahuan dan teknololgi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka 
penglolaan terumbu karang;

c. Media/forum pmbahasan kebijakan pengelolaan terumbu karang 
yang meliputih aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi, pengawasan, dan penegakan hukum;

d. Media/forum untuk memberikan masukan kepada istansi Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang berwenang dalam pemberian izin;

e. Membantu penyelidikan perkara pelanggaran terhadap ketentuan 
Peraturan daerah Kabupaten/Kota;

f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pemangku kepentingan;
g. Media/forum penggalian dan penggalangan sumber dana pengelola 

terumbu karang ;

Pasal 32

Struktur organisasi dan susunan pengurus Pengelola terumbu karang terdiri 
dari Ketu, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota ditetapkan dengan 
keputusan Bupati/Walikota.
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BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 33

(1). Pengawsan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan 
Gubernur ini dilaksanakan dengan meilbatkan peran serta masyarakat;

(2). Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dikembangkan 
melalui perangkat Pemantauan, pengendalian, dan pengamatan lapangan 
terhadap realisasi program-program pengelolaan Terumbu karang;

(3). Ketentuan mngenai system dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat 
diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati/Walikota;

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 34

(1). Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam peraturan Gubernur 
ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagai 
leading sector ;

(2). Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
para pelaku kgiatan/Usaha tanpa izin dan/atau pelaku kegiatan/usaha 
yang tidak memenuhi kewjiban sebagaimana yang dalam perizinannya;

(3). Penegakan hukum dalam pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh 
istansi yang berwenang melalui pengenaan sanksi yang administrative;

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

(1). Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk melaksanakan 
kegiatan pengelolaan terumbu karang pada setiap tahun anggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten/Kota;

(2). Selain anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/
Kota dapat menghimpun dana untuk pengelolaan terumbu karang 
yang berasal dari sumber-sumber pendanaan lain yang sah, termasuk 
pendanaan dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;

=  18  =



745

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

(1). Penyelesaian sengketa bermanfaat terumbu karang pada tahap pertama 
diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;

(2). Upaya penyelesaian kengketa pada pertama, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan melelui alternative penyelesaian sengketa 
atau arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3). Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternative sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mengalami kegagalan,para pihak dapat menempuh 
upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan Negeri Kabupaten/Kota 
setempat.

BAB XIV
KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 37

(1). Pemerintah Kaupaten/Kota dapat menyelenggarakan kerjasama dengan 
Pemerintah Kabupaten/Kota lain,khususnya mengenai kerjasama 
pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang;

(2). Perumusan hak dan kewajiban yang timbul dari kerjasama Pemerintah/
Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan didalam 
naskah perjanjian kerjasama;

(3). Perumusan naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diselenggarakan dibawah koordinasi pemerintah Provinsi;

BAB XV
LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang untuk melakukan perbuatan :
a. Menambang dan mengambil batu karang dengan acara apapun;
b. Menangkap ikan karang dengan menginjak terumbu karang 
c. Menggunakan bom, racun, dan bahan lain yang dapat menimbulkan 

pencemaran atau perusakan terumbu karang;
d. Lego jangkar dilokasi terumbu karang atau dikawasan konservasi;
e. Melakukan konversi lahan pesisir yang dapat mengakibatkan sedimentasi 

yang mengancam kelestarian terumbu karang;
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f. Reklamasi pantai tanpa melalui system dan mekanisme perizinan 
sebagaimana mestinya;

g. Kegiatan tertentu yang patut didiuga dapat menimbulkan pencemaran 
dan/ atau perusakan terumbu karang;

BAB XVI
PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Pertama
Penataan

Pasal 39

Pemerintah Kabuppaten/Kota dapat menyusun dan menyelenggarakan 
program-program penunjang yang diarahkan pada peningkatan kesadaran 
masyarakat untuk mentaati peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan 
terumbu karang;

Bagian Kedua
Penegakan Hukum

Pasal 40

(1). System dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran 
pengelolaan terumbu karang dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

(2). Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan fungsinya meliputi bidang 
penegakan hukum dapat diberi wewenang untuk melakukan penegakan 
hukum terhadap pelanggaran pengelolaan terumbu karang;

(3). Penegakan hukum serta pengenaan sanksi terhadap pelanggar ketentuan 
hukum adapt dilaksanakan oleh para pemuka adat sesuai dengan 
system dan mekanisme yang berlaku dan sesuai dengan rasa keadilan 
masyarakat;

BAB XVII
PLATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, 

DAN TENAGA KERJA

Pasal 41

Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan 
pelatihan sumberdaya manusia dibidang pengelolaan terumbu karang sesuai 
dengan ketentuan peraundang – undangan yang berlaku.
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Pasal 42

(1). Tenaga kerja dibidang pengelolaan terumbu karang memiliki standar 
kompetensi;

(2). Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui sertifikasi kompetensi;

(3). Setifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang 
telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku;

(4). Produk, pelayanan, dan usaha pengelolaan  terumbu karang memiliki 
standar usaha;

(5). Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui 
sertifikasi usaha;

(6). Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh 
lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku;

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara.

Ditetapkan di  : Kendari
Pada tanggal : 28 – 9 – 2009 

 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

 H.NURALAM
Diundangkan di Kendari
Pada tanggal  28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA ,

H. ZAINAL ABIDIN,
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2010, NOMOR 
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RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA 
NOMOR    TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

Menimbang : a.  bahwa Kabupaten Lingga memiliki ekosistem terumbu 
karang yang potensinya dapat dikembangkan sebagai 
penunjang Pembangunan dan ekonomi daerah baik 
berupa sumberdaya ikan maupun jasa lingkungan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

  b. bahwa ekosistem terumbu karang perlu dipertahankan 
kelestariaannya untuk menjamin kelangsungan 
pemanfaatan sumberdaya hayati laut dan perairan di 
sekitarnya dengan melibatkan peran serta masyarakat;

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur 
dengan suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Terumbu Karang.

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419);

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3427);

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3493);

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa 
mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

  5. Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   1996   tentang 
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

  6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

  7.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888);

  8.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4237);

  9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang 
Pembentkan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan 
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4341);

  10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);

  11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433);
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  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

  13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725);

  14. Undang - undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739);

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3776);

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838);

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang 
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang 
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Perubahan Atas   Peraturan Pemerintah   Nomor   18 
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161);

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang 
Usaha Perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4230);

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun 2007 tentang 
Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

  23. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar ;

  24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Pengelolaan 
Kawasan Lindung ;

  25. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir 
Laut;

  26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  
Kep.41/MEN/2000 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Pulau-pulau kecil yang Berkelanjutan dan 
Berbasis Masyarakat;

  27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Kep.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Pesisir Terpadu ;

  28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Kep.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan 
Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

  29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
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Kep.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang.

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan 

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 
TERUMBU KARANG

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
1. Daerah adalah Kabupaten Lingga ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga ;
3. Bupati adalah Bupati Lingga ;
4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
5.  Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Lingga;
6. Terumbu Karang adalah struktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap 

gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi 
kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur , dan organisme yang 
mensekresikan kapur;

7. Pengelolaan Ekosistem terumbu karang adalah upaya untuk mengatur 
kawasan terumbu karang melalui proses perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, Penelitian, Pengorganisasian , dan 
Penegakan hukum;

8. Ekosistem terumbu karang adalah semua spesies, habitat dan sumberdaya 
alam lainnya yang terkait dengan terumbu karang yang merupakan 
bagian Ungkungan sumberdaya ikan yang terbentuk oleh suatu proses 
biogeofisik dan kimia perairan;

9. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui 
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya 
dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai 
satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir;
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10. Rencana Strategi adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas 
sektor untuk pengelolaan terumbu karang melalui penetapan tujuan, 
sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator 
yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah;

11. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan 
sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan 
struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat 
kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan 
yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;

12. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka 
kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam pengkoordinasian 
pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga /instansi pemerintah 
mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan 
pengelolaan di zona yang ditetapkan;

13. Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan terumbu karang 
yang memuat tujuan, sasaran,anggaran dan jadwal untuk satu atau 
beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan 
berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah daerah dan 
pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber 
daya terumbu karang disetiap kawasan perencanaan;  

14. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan 
keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya agar senantiasa tersedia 
dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan 
makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan 
datang;

15. Daerah Perlindungan Laut adalah Zona Inti bagian kawasan konservasi 
laut daerah dalam skala desa yang dikelola oleh masyarakat;

16. Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah bagian dari wilayah laut 
kewenangan pemerintah daerah, termasuk tumbuhan dan hewan di 
dalamnya, serta bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya yang 
dilindungi secara hukum atau cara-cara lain yang efektif, baik sebagian 
maupun seluruh lingkungan alamnya;

17. Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah merupakan suatu bentuk 
rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui batas-batas fungsional 
sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-
proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekologis. Zonasi 
kawasan Konservasi Laut Daerah terdiri atas Zona inti, Zona Perikanan 
Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan dan Zona lainnya;

18. Zona inti adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan mutlak 
habitat dan populasi ikan, penelitian dan pendidikan.

19. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah zona yang diperuntukkan bagi 
perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat 
dan cara yang ramah lingkungan , budidaya ramah lingkungan, pariwisata 
dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan.

20. Zona Pemanfaatan adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan 
habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan 
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pengembangan , dan pendidikan;
21. Zona Lainnya adalah zona di luar zoan inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, 

dan Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan 
sebagai zona tertentu antara lain Zona Perlindungan, Zona Rehabilitasi 
dan sebagainya.

22. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka 
meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan 
dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau 
drainnase.

23. Desa adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 12 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
kesatuan masyarakat hukum yang memifiki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakuai 
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;

24. Lembaga Pengelola Terumbu Karang adalah Organisasi yang di bentuk 
oleh dan bertanggungjawab kepadaBupati untuk mengelola ekosistem 
terumbu karang;

25. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum;
26. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya ekosistem 

terumbu karang yang mempunyai kepentingan langsung dalam 
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya;

27. Pemanfaatan ekstraktif adalah Pemanfaatan ekosistem terumbu karang 
dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang;

28. Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang tanpa mengekstraksi ekosistem terumbu karang.

BAB II 
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan kawasan terumbu karang diselenggarakan dengan asas manfaat, 
asas kemitraan, asas pemerataan, asas peran serta masyarakat, asas keadilan, 
asas keterpaduan, asas keterbukaan dan asas pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan terumbu karang bertujuan untuk :
a. Terpeliharanya kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai basis 

penunjang pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan;
b. Tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang 

secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir;
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c. Terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan ekosistem terumbu 
karang berbasis masyarakat;

d. Terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan 
jasa lingkungan ekosistem terumbu karang.

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan terumbu karang adalah :
a. Penghapusan praktek-praktek Pemanfaatan ekosistem terumbu karang 

dengan cara yang merusak dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang 
yang telah mengalami kemsakan;

b. Pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang secara ekstraktif 
dan non ekstraktif pada tingkat yang paling menguntungkan, baik dari 
aspek ekonomi maupun sosial;

c. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa untuk berperanserta 
menyampaikan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan 
ekosistem terumbu karang; dan

d. Tertatanya tertib administrasi perizinan pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang melalui pemberdayaan sistem pengawasan berbasis masyarakat.

BAB III 
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi perumusan 
kebijaksanaan mencakup perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi ekosistem 
terumbu karang, kawasan konservasi laut daerah, peran serta masyarakat 
serta pengawasan dan pengendalian.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan 
dan/atau usaha pemanfaatan sumberdaya dan/ atau jasa lingkungan ekositem 
terumbu karang yang berada dalam wilayah laut kewenangan Pemerintah 
Daerah.

BAB IV 
PERENCANAAN

Bagian Pertama 
Umum
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Pasal 7

(1). Perencanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang disusun berdasarkan 
Dokumen Perencanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2). Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terumbu Karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Rencana 
Strategi, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi.

Bagian Kedua 
Rencana Strategi

Pasal 8

(1). Rencana Strategi menjabarkan kebijakan pengelolaan sebagai arahan 
bagi program-program pengelolaan ekosistem terumbu karang di wilayah 
laut kewenangan pemerintah daerah beserta prioritas pelaksanaannya 
dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

(2). Rencana Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi 
setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga 
Rencana Zonasi

Pasal 9

(1).  Rencana Zonasi disusun sebagai tindak lanjut dari penetapan kawasan-
kawasan pengelolaan ekosistem terumbu karang, di wilayah laut 
kewenangan Pemerintah Daerah;

(2). Rencana Zonasi disusun dengan mempertimbangkan luas kawasan, 
karakteristik terumbu karang, tipe ekosistem, serta fungsi setiap zona 
dan rencana pemanfaatannya;

(3).  Rencana Zonasi memuat rumusan kebijakan pengaturan tentang kegiatan 
dan/ atau usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam setiap 
zona yang telah ditetapkan peruntukannya;

(4). Rencana Zonasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan 
daerah dengan mengakomodasikan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha 
sebagai pemangku kepentingan.

Bagian Keempat 
Rencana Pengelolaan

Pasal 10

(1).  Rencana Pengelolaan disusun berdasarkan Rencana Zonasi dengan 
mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan para pemangku kepentingan;

(2). Rencana Pengelolaan memuat prosedur, tanggung jawab dan koordinasi 
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dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan ekosistem terumbu 
karang sebagai kepentingan bersama;

(3).  Rencana Pengelolaan ditujukan untuk :
a. Memperoleh manfaat secara optimal bagi peningkatan   kesejahteraan 

masayarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
b. Membangun kersama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat 

dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan asas 
kemitraan;

c. Merumuskan kesepakatan sebagai landasan bagi peninjauan bersama 
secara sistematis terhadap usulan program pengelolaan ekosistem 
terumbu karang;

d. Merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap   rencana 
dan perbaikannya serta koordinasi perencaan selanjutnya ;

e. Merumuskan kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang beserta 
ketentuan normatifnya;

f. Merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan 
dengan tipe terumbu karang.

Bagian Kelima 
Rencana Aksi

Pasal 11 

Rencana Aksi dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang memuat 
ketentuan tentang :
a. Pengidentifikasian masalah-masalah aktual yang harus segera 

ditanggulangi disertai dengan tujuan, sasaran, serta kegiatan yang akan 
dilaksanakan, termasuk pendanaan dan sumber dananya;

b.  Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi serta pembiayaannya 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 12

(1)  Pemanfaatan ekosistem terumbu karang dapat dilakukan secara ekstraktif 
dan non ekstraktif;

(2)  Pemerintah Daerah menetapkan jenis ikan, ukuran, dan jumlah tangkapan 
serta alat tangkap yang diperbolehkan pada satuan waktu tertentu atau 
untuk setiap musim penangkapan ikan pada setiap kawasan pengelolaan;
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(3)  Pemerintahan Daerah menetap kuota penangkapan ikan untuk setiap 
pemangku kepentingan berdasarkan pemilikan alat tangkap, kemampuan 
penangkapan, atau daerah penangkapan.

Bagian Kedua 
Pemanfaatan Skala Rumah Tangga

Pasal 13

(1)   Pemanfaatan Sumber daya ikan karang dengan cara dan/ atau alat 
tradisional untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikecualikan dari 
kewajiban untuk memperoleh surat izin;

(2)  Pengecualian dan kewajiban untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan hasil 
tangkapan menurut tata cara yang di tetapkan instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga 
Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 14

(1)  Pemanfaatan sumber daya dan jasa - jasa lingkungan ekosistem terumbu 
karang untuk tujuan usaha wajib memenuhi semua persyaratan perizinan;

(2) Persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 15

(1)  Pemerintah Daerah menunjuk Kawasan Konservasi Laut Daerah untuk 
melestarikan fungsi dan peranan ekosistem terumbu karang dan 
ekosistem terkait lainnya dalam kehidupan di lautan dan daratan sesuai 
dengan kewenangannya;

(2) Proses identifikasi calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan bersama 
instansi terkait;

(3) Penataan batas Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan setelah 
melalui proses penunjukan dan penetapan status kawasan;

(4)   Dalam upaya pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah perlu disusun 
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Rencana Pengelolaan Kawasan;
(5)  Rencana Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat memuat 

zonasi lainnya;
(6)  Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan oleh satuan organisasi 
yang berada dalam struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua 
Daerah Perlindungan Laut Skala Desa

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah mengakui praktek-praktek pengelolaan ekosistem 
terumbu karang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat sepanjang 
dalam dan secara efektif diialankan dan ditaati oleh segenap anggota 
masyarakat, serta tidak  bertentangan   dengan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku;

(2) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Daerah Perlindungan Laut 
yakni Zona Inti Skala Desa dan membina kemandiriannya;

(3)  Pemerintah Daerah mengakui dan membina Daerah Perlindungan Laut 
Skala Desa yang telah ada dan berlaku efektif serta mendapat dukungan 
masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga 
Kewenangan Pemerintah Desa

Pasal 18

(1)  Pemerintah desa membuat peraturan tentang pengelolaan ekosistem 
terumbu karang pada skala desa sesuai dengan kewenangannya;

(2)  Kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. Menginventarisasi, pemberian nama dan penentuan batas 

pengelolaan ekosistem terumbu karang di wilayah laut kewenangan 
Pemerintah Daerah;

b. Menerbitkan peraturan desa mengenai pengelolaan ekosistem 
terumbu karang;

c. Mengusulkan status gugusan terumbu karang sebagai kawasan 
konservasi flora, dan atau habitat;

d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan 
pengelolaan ekosistem terumbu karang dan telah diserahkan 
pelaksanaannya oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa;

e. Melaksanakan wewenang tertentu dalam pengelolaan ekosistem 
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terumbu karang yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah 
kepada Pemerintah Desa; dan

f. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengelolaan 
ekosistem terumbu karang.

Bagian keempat
Tugas dan Tanggung Jawab Kecamatan

Pasal 19

(1) Kecamatan yang wilayahnya berbatasan dengan laut mempunyai tugas 
dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan yang berkaitan 
dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Daerah;

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 21

(1) Pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang dilakukan dengan 
mengembangkan sistem pengelolaan yang dapat mengurangi tekanan 
terhadap ekosistem terumbu karang;

(2) Pengurangan tekanan terhadap ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan mata 
pencaharian alternatif bagi masyarakat.

Bagian Kedua 
Perizinan

Pasal 22

(1) Sistem dan mekanisme perizinan diarahkan untuk mengendalikan 
kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan pada tingkat tertentu guna 
menjamin kelestarian ekosistem terumbu karang dan keberlanjutan 
pengusahaannya;

(2) Sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Ketiga 
Persyaratan Tambahan

Pasal 23

Pemberian izin pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk setiap jenis 
kegiatan dan/atau usaha dapat membebankan persyaratan tambahan guna 
menjamin tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat 
Tindakan Administrasi

Pasal 24

(1) Tindakan administratif dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran 
terhadap persyaratan tambahan dimaksud dalam  pasal 23 ;

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
teguran, peringatan, denda, penghentian kegiatan untuk sementara, dan 
pencabutan izin usaha.

BAB IX
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Umum

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberi dorongan terhadap proses pemberdayaan 
masyarakat melalui upaya-upaya :
a. Pengembangan mata pencaharian alternatif;
b. Pengembangan teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan ;
c. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan aparat 

pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
d. Pengakuan hak dan pelimpahan tanggung jawab kepada masyarakat 

demi kepastian hukum dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
e. Penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan 

kemampuan masyarakat untuk menyusun rencana pengelolaan ekosistem 
terumbu karang;

f.  Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait 
dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;

g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai institusi melalui 
perekrutan, pelatihan, serta pendidikan formal maupun informal;

h. Penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu 
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karang ;
i. Pengaktualisasian tradisi musyawarah untuk mufakat yang berorientasi 

pada penguatan komitmen masyarakat untuk mengelola ekosistem 
terumbu karang berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama.

Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 26

Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang, 
meliputi :
a. Berperanserta dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang   untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
b. Mengajukan usul dan/atau pendapat dalam rangka penyusunan   rencana 

pengelolaan terumbu karang ;
c.  Mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang telah  melakukan 

kegiatan yang menimbulkan kerugian;
d.  Mengelola ekosistem terumbu karang berdasarkan hukum adat yang 

berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
e. Memelihara kelestarian ekosistem terumbu karang  sebagai lingkungan  

sumber daya ikan;
f.   Melaporkan setiap pelanggaran   terhadap ketentuan   Peraturan Daerah   

ini dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagian Ketiga 
Peranserta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 27

Dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang, Lembaga Swadaya 
Masyarakat berperanserta untuk :
a. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat   

dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang.
b. Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat 

dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang.
c.  Menumbuhkembangkan peranserta anggota masyarakat dalam   kegiatan 

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang .
d. Menyampaikan informasi tentang kegiatannya sepanjang     berkaitan  

dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang.
e. Menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan pengelolaan   ekosistem 

terumbu karang berdasarkan hasil pengamatannya di lapangan.
f. Membantu menyatukan aspirasi masyarakat kepada instansi  pemerintah 

daerah yang berwenang.
g. Membantu pelaksanaan program-program pemerintah, baik pada skala 

desa maupun kabupaten.
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h. Menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah  tentang prospek  dan 
kendala tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Bagian Keempat
Peranserta Perguruan Tinggi

Pasal 28

Dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang, perguruan tinggi dapat 
berperan serta dalam :
a.  Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasehat hasil penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b.  Membantu mendirikan, mengoperasikan, dan mengembangkan pusat data 

dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu 
karang;

c. Membantu penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengelolaan 
ekosistem terumbu karang ;

d. Mengembangkan sumber data dan informasi tentang pengelolaan    
ekosistem terumbu karang;

e.  Mengembangkan tata cara budidaya dan penangkapan ikan yang  ramah 
lingkungan;

f.  Mengembangkan kriteria dan indicator ilmiah untuk memantau    kondisi 
lingkungan ekosistem terumbu karang ;

g.  Mengembangkan pengelompokan terumbu karang berdasarkan  
kriteria  tertentu dalam kaitan dengan rencana pengelolaan .

BAB X 
ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 29

Pengelolaan Terumbu Karang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelolaan Terumbu 
Karang secara terpadu yang dikoordinasikan oleh instansi yang menangani 
kelautan dan perikanan.

Pasal 30

Keanggotaan Organisasi Pengelola terdiri dari dinas-dinas teknis daerah, 
akademisi, lembaga non -pemerintahan/LSM, pengusaha , tokoh masyarakat.

Pasal 31

Organisasi Pengelola mengkoordinasikan kebijakan dan program yang 
berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang.
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Pasal 32

Struktur Organisasi Pengelolaan Terumbu Karang terdiri dari Ketua, Wakil 
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 33

Organisasi Pengelola mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai :
a. Media dan/atau forum koordinasi antara kepentingan pemerintah 

kabupaten dan masyarakat, khususnya dalam rangka peningkatan 
kerjasama dengan pengusaha swasta;

b. Media dan/ atau forum pertukaran data dan informasi, aplikasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan dalam rangka 
pengelolaan ekosistem terumbu karang;

c. Media dan/atau forum pembahasan kebijakan pengelolaan ekosistem 
terumbu karang yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi , pengawasan dan penegakan hukum;

d.  Media dan/atau forum untuk memberikan masukan kepada instansi yang 
berwenang dalam pemberian izin;

e.  Media dan/ atau forum penggalian dan penggalangan sumber dana untuk 
kepentingan pengelolaan ekosistem terumbu karang;

f. Fasilitator dalam penyelidikan perkara pelanggaran terhadap ketentuan 
Perdagangan Fasilitator dalam penyelesaian sengketa antar pemangku 
kepentingan.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 34

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan -ketentuan Peraturan 
Daerah ini dilaksanakan dengan melibatkan peranserta masyarakat;

(2) Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dikembangkan 
melalui perangkat pemantauan, pengendalian dan pengamatan lapangan 
terhadap realisasi program-program pengelolaan ekosistem terumbu 
karang;

(3) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kedua 
Pengendalian

Pasal 35

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan 
Derah ini dilakukan melalui penertiban dan penegakan hukum.

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
para pelaku kegiatan/ usaha tanpa izin dan/ atau pelaku kegiatan/ usaha 
yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disyaratkan dalam 
perizinannya.

(3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
instansi yang berwenang melalui pengenaan sanksi administratif.

BAB XII 
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

(1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ekosistem terumbu karang pada 
tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk 
mufakat;

(2) Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa 
atau arbitrase sesuai dengan peraturan perundang -undangan;

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mengalami kegagalan , para pihak dapat menempuh upaya 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB XIII 
KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah 
daerah kabupaten /kota lain, khususnya mengenai kerjasama pengaturan 
yang berkaitan pengelolaan ekosistem terumbu karang;

(2) Perumusan hak dan kewajiban yang timbul dari kerjasama dengan daerah 
kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan di 
dalam naskah perjanjian kerjasama;

(3) Perumusan naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.
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BAB XIV 
LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:
a. Menangkap ikan karang dengan menginjak terumbu karang;
b. Legojangkar di lokasi terumbu karang atau di kawasan konservasi;
c. Kegiatan tertentu yang patut diduga dapat menimbulkan    pencemaran 

dan/atau perusakan ekosistem terumbu karang;
d. Memasuki Daerah Perlindungan Laut tanpa izin dari instansi yang 

berwenang;
e. Merusak tanda batas Daerah Perlindungan Laut;
f. Membuang limbah domestik di Kawasan Konservasi Laut Daerah.

BAB XV
PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Pertama
Umum

Pasal 39

Penegakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah diatur 
di dalam peraturan yang lebih tinggi, baik berupa pelanggaran maupun 
kejahatan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 
yang berlaku.

Bagian Kedua
Penaatan

Pasal 40

Pemerintah Daerah menyusun dan menyelenggarakan pro gram-pro gram 
penunjang yang diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk 
menaati peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu 
karang.

Bagian Ketiga 
Penegakan Hukum

Pasal 41

(1) Sistem dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan 
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Daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tugas dan fungsinya di 

bidang kelautan dan perikanan melakukan penegakan hukum terhadap 
pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI 
PEMBIAYAAN

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan 
Daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;

(2) Selain dari dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemerintah daerah dapat menghimpun dana untuk pengelolaan 
ekosistem terumbu karang yang berasal dari sumber-sumber pendanaan 
lain, termasuk pendanaan dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XVII 
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 38 dipidana paling lama 

6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.- (lima 
puluh juta rupiah);

(2) Tindakpidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 44

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
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BAB XIX 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang 
mengatur berbagai aspek kelautan dan perikanan di tingkat daerah tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

(2) Kegiatan pengelolaan sumberdaya terumbu karang tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga 
Pada tanggal  

 BUPATI LINGGA  

 H.DARIA

Diundangkan di Daik Lingga 
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LINGGA

KAMARUPPIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591231 199008 1 004
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2009 NOMOR 
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PENJELASAN 

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA 
NOMOR         TAHUN   2009

TENTANG 
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

1. UMUM
Tujuan pengelolaan kawasan lingkungan hidup tertera dalam Pasal 4 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1997, yang berbunyi “Pengelolaan lingkungan hidup” 
bertujuan :
a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan 

hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
b. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;
c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai Pembina lingkungan hidup;
d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan 

generasi sekarang dan mendatang; dan
e. Terlindungnya negara dari dampak negative diluar wilayah negara yang 

menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pengendalian secara bijak pemanfaatan sumberdaya perlu memperhatikan 
aspek-aspek antara lain; kehematan, daya guna dan daur ulang.
Bahwa pembangunan dibidang kelautan pada hakekatnya adalah bagian 
integral dari pembangunan daerah maupun pembangunan nasional yang 
berkelanjutan.
Bahwa unsur-unsur sumberdaya kelautan pada dasarnya saling tergantung 
antara satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan 
dan kepunahan salah satu unsur akan mempengaruhi unsur lainnya.
Bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumberdaya laut dapat berlangsung 
dengan cara sebaik-baiknya, maka perlu langkah-langkah pengelolaan secara 
bijak dan bertanggung jawab, sehingga sumberdaya laut selalu terpelihara 
dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan 
itu sendiri, Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat di dalamnya 
merupakan salah satu kekayaan sumberdaya laut yang bernilai tinggi. 
Manfaat yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar 
dan beragam, baik manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat 
langsung antara lain sebagai  habitat  ikan   dan  biota  lainnya,  pariwisata  
bahari, dan lain-lain.
Sedangkan manfaat tidak langsung, antara lain sebagai penahan abrasi pantai, 
dan pemecah gelombang.
Eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan 
kelestariannya, berdampak pada menurunnya   kualitas lingkungan hidup, 
termasuk terumbu karang. Degradasi   ekosistem terumbu karang dapat 
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ditimbulkan oleh dua penyebab utama, yaitu akibat kegiatan manusia dan 
akibat alam.
Dalam rangka penyelamatan ekosistem terumbu karang didaerah, maka 
berbagai usaha telah dilakukan baik secara local, regional maupun nasional. 
Secara nasional Pemerintah telah    mengembangkan Program Rehabilitasi dan 
Pengelolaan Ekosistem terumbu karang.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam alinea-
alinea di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Kawasan Terumbu Karang d Perairan Laut Daerah.
Pengelolaan kawasan terumbu karang diperairan laut daerah bertujuan untuk : 
a. Membentuk suatu daerah yang dilindungi yang terbebas dari kegiatan 

ekstraktif dan destruktif; 
b. Meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumberdaya ikan dan biota laut 

lainnya;
c. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sumberdaya perikanan pantai; 
d. Meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam rangka 

pelestarian fungsi dan pengelolaan sumberdaya ikan dan biota lainnya; 
e. Menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat   terhadap 

sumberdaya ikan dan biota lainnya; dan 
f. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam pengelolaan kawasan terumbu karang diperairan laut berdasarkan asas 
keseimbangan, lestari, dan berkelanjutan. Adapun yang menjadi ruang lingkup 
adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing 
dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan 
kegiatan di perairan  laut  Kabupaten  Lingga,  kemudian  yang  menjadi 
sasaran  adalah terbentuknya kawasan pengelolaan ekosistem terumbu karang 
yang dikelola secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat;   tercapainya  
kelestarian sumberdaya ikan dan biota lainnya   sebagai salah satu sumber 
penting perekonomian masyarakat serta tercapainya keselarasan antara 
manusia dan sumberdaya laut beserta biota lainnya.

II.  PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
 Cukup jelas

Pasal 2
Asas manfaat dimaksud agar dalam rangka pengelolaan ekosistem 
terumbu karang yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengutamakan 
dan memperhatikan nilai manfaat bagi masyarakat.
Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antar pihak yang 
berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan ekosistem terumbu karang.
Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya 
ekosistem terumbu karang yang dapat dinikmati oleh sebagian besar 
anggota masyarakat.
Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:
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1. agar masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, 
sampai tahap pengawasan dan pengendalian;

2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan 
pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan 
sumber daya ekosistem terumbu karang

3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan 
tersebut;

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak 
berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam 
pemanfaatan sumber daya ekosistem terumbu karang.
Asas keterpaduan dikembangkan dengan;
1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai 

sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara 
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut 
berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalarn 
Pengelolaan ekosistem terumbu karang 

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
tentang Pengelolaan ekosistem terumbu karang dari tahap perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan 
rahasia negara.
Asas pembangunan berkelanjutan diterapkan agar;
1. pemanfaatan sumber daya terumbu karang tidak melebihi kemampuan 

regenerasi sumber daya hayatinya.
2. pemanfaatan ekosistem terumbu karang dalam rangka penunjang 

pembangunan saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan 
kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang

3. pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang belum diketahui 
dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh 
penelitian ilmiah yang memadai.

Pasal 3
 Cukup jelas

Pasal 4
 Poin a,
  Cukup jelas 
 Poin b,

Pemanfaatan ekstraktif merupakan pemanfaatan ekosistem terumbu 
karangdengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan 
sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, sperti 
penangkapan ikan dan bito yang ada di ekosistem terumbu karang.
Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu 
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karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati 
lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti pemanfaatan keindahan 
panorama dan jasa lingkungan lainnya untuk pariwisata bahari.

Pasal 5
 Cukup jelas

Pasal 6
 Cukup jelas

Pasal 7
 Ayat (l)

Dokumen Perencanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor tahun 
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga.

Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 8
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas 

Pasal 9
 Ayat (l)
  Cukup jelas 
 
 Ayat (2)
  Cukup jelas 
  
 Ayat (3)
  Cukup jelas 

 Ayat (4)
  Cukup jelas

Pasal 10
 Ayat (1)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas 
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 Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 11
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 12
 Ayat (l)

Dalam Pemanfaatan ekstraktif Pemerintah Daerah perlu merumuskan 
ketentuan-ketentuan tentang jumlah tangkapan ikan yang 
diperbolehkan, jenis alat tangkap, jenis dan ukuran ikan, bahkan 
jika diperlukan pembatasan waktu atau penghentian kegiatan 
penangkapan pada musim tertentu , guna mencapai pemanfaatan 
berkelanjutan.
Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati 
lainnya yang berasosiasi dengannya. Seperti pemanfaatan keindahan 
panorama alam sebagai daya tarikbagi pengembangan wisatabahari.

 Ayat (2)
Penetapkan jeenis, ukuran ikan, dan jumlah tangkapan serta alat 
tangkap yang diperbolehkan pada satuan waktu tertentu atau untuk 
setiap musim penangkapan ikan pada setiap kawasan pengelolaan 
diatur oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga.

 Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 13
 Ayat (l)

Pemanfaatan dimaksud adalah untuk jenis-jenis ikan konsumsi tidak 
termasuk jenis-jenis ikan hias.

 Ayat (2)
Tata acara pelaporan hasil tangkapan diatur dan ditetapkan oleh 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga.

Pasal 14
 Ayat (l)

Yang termasuk pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk tujuan 
usaha adalah melakukan usaha penangkapan ikan secara komersil 
dalam rangka memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh setiap 
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orang, kelompok, badan hukum yang ditandai dengan penggunaan 
cara dan / atau alat yang memiliki teknologi /modern, ukuran tonase 
kapal yang besar , tenaga kerja atau awak kapal banyak dsb.

 Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 15
 Ayat(l)

Kawasan Konservasi Laut Daerah ditujukan untuk melindung; 
ekosistem terumbu karang, sumber daya ikan, tempat persinggahan 
dan/atau alur migrasi biota laut lain, ekosistem pesisir yang unik dan/
atau rentan terhadap perubahan.

 Ayat (2)
  Cukup jelas

 Ayat (3)
Merujuk Pasal 28 UU No, 27 Tahun 2007 bahwa Kawasan Konservasi 
di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri atas usul yang oleh perseorangan, kelompok masyarakat 
dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, berdasarkan ciri khas 
Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

 Ayat (4)
  Cukup jelas 

 Ayat (5)
  Cukup jelas 

 Ayat (6)
  Cukup jelas 

Pasal 16
Yang dimaksud dengan satuan organisasi yang berada dalam struktur 
organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga adalah Seksi 
Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan 
Perikanan.

Pasal 17
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas 
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 Ayat (3)
  Cukup jelas
Pasal 18
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 19
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 20
 Ayat (l)
  Cukup jelas

 Ayat (2)
Poin d, Moratorium adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan 
Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi ekosistem terumbu 
karang melalui penghentian aktivitas/ kegiatan dalam suatu kawasan 
untuk sementara waktu.

 Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 21
 Ayat (l)
  Cukup jelas  

 Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 22
 Ayat (l)

Sistem dan mekanisme perizinan merupakan kewenangan dari 
masing-masing dinas/ instansi terkait sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya.

 Ayat (2)
  Cukup jelas
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Pasal 23
Persyaratan tambahan yang dimaksud adalah persyaratan yang ditetapkan 
oleh dinas /instansi terkait dalam rangka melindungi kepentingan 
masyarakat seperti keharusan mempekerjakan penduduk lokal.

Pasal 24
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 25
 Cukup jelas

Pasal 26
 Cukup jelas

Pasal 27
 Cukup jelas

Pasal 28
 Cukup jelas

Pasal 29
 Cukup jelas

Pasal 30
 Cukup jelas

Pasal 31
 Cukup jelas

Pasal 32
 Cukup jelas

Pasal 33
 Cukup jelas

Pasal 34
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas 

=  59  =



780

 Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 35
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas 

 Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 36
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas 

 Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 37
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas 

 Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 38
 Cuku pjelas

Pasal 39
 Cuku pjelas

Pasal 40 
 Cukup jelas

Pasal 41
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

=  30  =



781

Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 42
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 43
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 44
 Ayat (l)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas 

 Ayat (3)
  Cukup jelas

Pasal 45
 Ayat (1)
  Cukup jelas 

 Ayat (2)
  Cukup jelas

Pasal 46
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2009 NOMOR
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DENGAN 
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa kawasan terumbu karang memiliki 
keanekaragaman Sumberdaya Alam dan Jasa    
Lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk 
menunjang kesejahteraan masyarakat terutama 
masyarakat nelayan ; 

  b.   bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki 
kawasan terumbu karang yang cukup luas, tetapi 
sebagian besar berada pada kondisi yang rusak 
sehingga pengelolaannya perlu dikendalikan secara 
bijaksana dan perlindungan dalam mendukung 
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan ;

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana   
dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan  
Peraturan  Daerah tentang Pengelolaan Terumbu 
Karang .

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822) ;

  2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservensi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 3419) ;

  3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai 
Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3556) ;

  4.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3647) ;

  5.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4339) ;

  6.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433) ;

  7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Tahun 20.05 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548) Kedua dengan Undang-Undang Nomor 
12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia” 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

  8.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725).;
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  9.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739);

  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966) ;

  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998    tentang  
Kawasan   Suaka   Alam    dan    Kawasan   Pelestarian 
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  
1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3776);

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999    tentang 
Pengendalian Pencemaran dan/atau     perusakan laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 32, 1 Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   
Indonesia   Nomor 3816);

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Republik Nomor 3838);

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang, 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190., Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik 

=  3  =



788

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republjik Indonesia Nomor 4779);

  18.  Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung ;

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan 
kepulauan Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah 
Tingkat II pangkajene dan kepulauan (Lembaran 
Daerah Tahun 1989 Nomor 2);

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6); 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 
TERUMBU KARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;  
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

=  4  =



789

3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;        
4. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengatur terumbu karang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi dan penegakan 
hukum ;

5. Masyarakat Nelayan adalah kelompok sosial yang mata pencahariannya 
melakukan penangkapan ikan ;

6. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo 
Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari 
jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik 
dengan zooxanthellae ;

7. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan,    hewan, dan 
organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain 
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas ;

8. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan 
tidak mengekstrat sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya 
untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir ; 

9. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana 
yang memuat arah kebijakan tentang Pengelolaan Terumbu Karang ;

10. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu 
yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan 
ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya ;

11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar 
berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya ;

12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui 
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan 
daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu 
kesatuan dalam ekosistem pesisir ; 

13. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan 
keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa 
tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan 
manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun 
yang akan datang ; 

14. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah 
bagian dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah yang merupakan 
habitat flora dan/atau fauna dengan karakteristik ekologis tertentu yang 
memiliki fungsi konservasi serta peninggalan sejarah dan sosial budaya 
yang dilindungi ;

15. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah sebagian 
wilayah perairan desa yang disetujui oleh masyarakat untuk dilindungi dan 
(ditutup secara permanen terhadap    berbagai kegiatan penangkapan, 
pengambilan dan/atau pemeliharaan biota laut, serta jalur transportasi 
laut.

16. Rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perbaikan kondisi ekosistem 
atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula ;

17. Pemanfaatan ekstraktif merupakan pemanfaatan ekosistem terumbu 
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karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan 
sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti 
penangkapan ikan dan biota yang ada di ekosistem terumbu karang ;

18. Pemanfaatan non ekstraktif adalah pernanfaatan ekosistem terumbu 
karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati 
lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti pemanfaatan keindahan 
panorama dan jasa lingkungan lainnya untuk pariwisata bahari ;

19. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir 
yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, nelayan tradisonal, nelayan dengan peralatan modern, 
pembudidaya ikan, pengusaha-wisata bahari, pengusaha perikanan -dan 
masyarakat pesisir.

20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan 
atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan 
dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari ; 

21. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah 
pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan 
sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, 
meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan ;

22. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum;
23. Renstra adalah Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang Kabupaten 

Pangkep ;

BAB II
ASAS TUJUAN DAN SASARAN      

Pasal 2

Pengelolaan tenombu karang berbasis masyarakat berdasarkan asas ;
a. keterpaduan ;
b. pemerataan ;
c. kepastian-hukum ; 
d. keterbukaan ;
e. akuntabilitas ;
f. peran serta masyarakat;
g. manfaat
h. kelestarian.yangberkelanjutan 

Pasal 3

Pengelolaan Terumbu Karang bertujuan untuk :
(1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan 

dalam menjaga Terumbu Karang dari pengrusakan dan terpelihara secara 
berkelanjutan;
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(2) Meningkatnya kemampuan masyarakat/pemangku kepentingan mengelola 
surnber daya terumbu karang secara bertanggung jawab; dan

(3)  Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam perlindungan dan 
pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat adalah :
(1) Meningkatnya laju tutupan terumbu karang ;
(2) Terwujudnya pola pemanfaatan terumbu karang hingga   terpeliharanya 

terumbu karang secara lestari; dan 
(3) Terwujudnya pengelolaan terumbu karang yang seimbang dan 

meningkatnya kemampuan  daya dukung lingkungan. 

BAB III 
RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

(1) Renstra  memuat  visi,   misi dan tujuan, sasaran dan strategi  perencanaan 
berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan ;

(2) Renstra disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta dipergunakan 
sebagai alat pengendali pengelolaan terumbu karang.

Pasal 6

(1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan   dokumen 
perencanaani dalam pengelolaan terumbu karang. 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Renstra pembangunan daerah sebagaimana 
tertuang dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 

Pasal 7

(1) Renstra disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi 
Daerah serta aspirasi para pemangku kepentingan. 

(2) Renstra lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Pengelolaan Terumbu 
Karang Tingkat Desa yang disusun oleh Lembaga Pengelola Sumberdaya 
Terumbu Karang.

Pasal 8

(1) Masa berlaku Renstra berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat 
ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra pengelolaan terumbu karang 
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV 
K K L D 

Bagian Kesatu
Pembentukan KKLD

Pasal 9

Pembentukan KKLD dilakukan berdasarkan criteria :
a. ekologi, meliputi keanekaragaman sumberdaya hayati, kealamiahan, 

keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan dan produktivitas ;
b. sosial-budaya, meliputi tingkat kepentingan potensi ancaman, kearifan 

lokal serta adat istiadat ; dan 
c. ekonomi, meliputi nilai penting perikanan,  potensi rekreasi dan pariwisata, 

estetika dan kemudahan mencapai kawasan.

Pasal 10

Pembentukan KKLD bertujuan untuk :
a. menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem ;
b. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan 

secara berkelanjutan; 
c. menjamin pemanfaatan sumberdaya terumbu karang sebagai    obyek 

pendidikan, penelitian, marikultur dan pariwisata; dan 
d. melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional 

laut.

Pasal  11

Ketentuan lebih lanjut mengenai KKLD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua 
Zonasi 

Pasal  12

(1) Pembentukan KKLD disusun menurut zonasi yang terdiri dari zona  
inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya.

(2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
a. perlindungan mutlak -habitat populasi ikan; 
b. penelitian; dan 
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c. pendidikan.
(3) Zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat     

(1) diperuntukkan bagi :
a.  perlindungan habitat dan populasi ikan;
b.  penangkapan ikan dengan alat dan cara yahg ramah lingkungan; c.  

budidaya yang ramah lingkungan;
d.  penelitian dan pengembangan ; dan 
e.  pendidikan.

(4) Zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
a. perlindungan habitat dan populasi ikan; 
b.  pariwisata dan rekreasi ; 
c.  penelitian dan pengembangan; dan
d. pendidikan.

Pasal 13

Zona lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi :
a.  zona perlindungan;
b.  zona pemanfaatan tradisional ; dan
c.  zona rehabilitasi.

Bagian Ketiga 
Penetapan KKLD

Pasal 14

(1) Proses penetapan KKLD dilakukan melalui tahap-tahap : 
a.  usulan inisiatif ; 
b.  identifikasi dan inventarisasi; 
c.  pencadangan kawasan ; dan 
d.  penetapan. 

(2) Pelaksanaan itahap-tahap penetapan KKLD sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) mengikuti tata cara :
a. pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan dilakukan oleh instansi 

yang berwenang.

Pasal  15

Pengusulan penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14   dapat 
dilakukan oleh : 
a. perseorangan; 
b. kelompok masyarakat; 
c. lembaga penelitian; 
d. lembaga pendidikan; 
e. pemerintah daerah; dan 
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f. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 16

Pencadangan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf 
c ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya dikukuhkan dengan 
Keputusan Menteri.

Bagian Keempat
D P L 

Pasal 17

(1)  Setiap Desa dapat membentuk DPL yang diatur dalam Peraturan Desa.
(2)  DPL dibentuk dengan tujuan untuk menjaga sumberdaya laut di  wilayah 

perairan desa.
(3)  Pengelolaan DPL dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi 

ekologi dan melibatkan peran serta masyarakat. 
(4)  OPL ditutup secara permanen yang merupakan zona inti KKLD.

BAB V
KOORDINASI PELAKSANAAN 

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Pasal 18

Pengelolaan terumbu karang dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinir oleh 
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah .

Pasal 19

Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :
a. perencanaan dan pemanfaatan terumbu karang;
b. fasilitasi  peran  serta  masyarakat  dalam  perumusan  kebijakan  

pengelolaan terumbu karang ;
c. penyebarluasan informasi dan data terumbu karang;
d. rekomendasi ijin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, 

dinas daerah atau badan usaha; 
e. pengkajian terhadap kondisi lingkungan terumbu karang, yang  berkaitan 

dengan rencana pemanfaatan terumbu karang; dan 
f. upaya penaatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap 

hukum di bidang pengelolaan terumbu karang.
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Pasal 20

Untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi Pengelolaan Terumbu Karang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dapat dibentuk Tim 
koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI 
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 21

Dalam pengelolaan terumbu karang, pemberdayaan masyarakat dilakukan 
dengan pemberian hak untuk :
a. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan 

pemanfaatan terumbu karang di dalam wilayah desanya; 
b. berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan  pelaksanaan 

kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan 
pemanfaatan terumbu karang;

c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan 
d. mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin usaha 

dan/atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang;

Pasal 22

Dalam pengelolaan terumbu karang, masyarakat berkewajiban untuk :
a. memanfaatkan data pemanfaatan terumbu karang dan asosiasinya, yang 

disediakan daerah sebagai salah satu bahan pengelolaan; 
b. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan 

kebijakan dan taat terhadap peraturan pengelolaan terumbu karang; dan 
c. berperan serta dalam menjaga fungsi-fungsi ekologis terumbu karang dan 
d. mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau  tradisi serta jasa lingkungan 

sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun-temurun 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 23

Dalam pengelolaan terumbu karang, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan 
serta untuk :
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a. menyampaikan saran dan pendapat dalam perurnusan kebijakan;
b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam 

pengelolaan terumbu karang ;
c. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam   pengawasan dan 

pengendaliaan terhadap pelaksanaan pengelolaan terumbu karang; dan 
d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam pengelolaan 

terumbu karang.

Bagian Ketiga 
Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 24

Dalam pengelolaan terumbu karang, Perguruan Tinggi berperan serta untuk :
(1) Mernberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan 

perkembangan teknologi, pada tahap perurnusan kebijakan dan 
pelaksanaan kebijakan pengelolaan terumbu karang;

(2) Membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu 
karang ; 

(3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan sumberdaya manusia; dan

(4) Mengembangkan sumber data dan informasi tentang terumbu karang serta 
sistem dan mekanisme penyebarluasannya agar mudah diakses masyarakat.

Bagian Keempat 
Kesadaran Hukum Masyarakat

Pasal 25

(1) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan, kesadaran masyarakat 
terhadap hukum perlu ditingkatkan untuk terselenggaranya pengelolaan 
terumbu karang secara bertanggung jawab.

(2) Upaya peningkatan kesadaran hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi.penyuluhan, pelatihan, 
pendampingan dan supervisi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati .

BAB VII 
PUSAT DATA DAN INFORMASI

Pasal 26

Dalam pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Daerah dapat membentuk 
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Pusat Data dan Informasi yang mempunyai tugas :
a. pengembangan sistem informasi dan pemetaan mengenai   keberadaan, 

pemanfaatan, dan pengelolaan ekosistem terumbu karang ; 
b. pengklasifikasian dan pengelompokkan seluruh gugusan terumbu karang 

ke dalam beberapa jenis katagori pengelolaan;
c. pembuatan program percontohan untuk setiap jenis katagori pengelolaan ; 
d. penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan  

yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang ; 
e. promosi dan penyebarluasan program-program pengelolaan terumbu 

karang kepada masyarakat luas ; dan 
f. peningkatan pelayanan dan penyediaan akses masyarakat terhadap  ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pasar, pengelolaan data dan informasi yang 
berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.

BAB VIII 
PEMANFAATAN TERUMBU KARANG

Pasal 27

Dalam pemanfaatan terumbu karang harus memperhatikan :
a. karakteristik ekosistem terumbu karang;
b. potensi sumber daya kawasan terumbu karang;
c. tata ruang wilayah dan rencana zonasi pesisir dan laut; dan
d. kearifan lokal.

Pasal 28

Dalam memanfaatkan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
rencana kegiatan berdasarkan :

a. rencana strategis pengelolaan terumbu karang;
b. aspirasi para pemangku kepentingan; dan
c. kondisi sosial masyarakat nelayan.

Pasal  29

Setiap pemanfaatan terumbu karang tidak menimbulkan:
a. rusaknya habitat biota laut ;
b. kematian ikari karang/biota lainnya;
c. meningkatnya suhu air;
d. terjadinya sedimentasi dan mempengaruhinya kekeruhan perairan;
e. menurunnya spesies karang; dan
f. sebagai akibat menumpuknya 
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Bagian Kesatu 
Pemanfaatan Ekstraktif

Pasal 30

(1)  Pemanfaatan secara ekstraktif hanya dapat dilakuan dalam zona perikanan 
berkelanjutan, zona perlindungan, zona pemanfataan tradisional dan zona 
Kehabilitasi.

(2) Pemanfaatan secara ekstraktif dapat dilakukan berupa   penangkapan/
pengambilan terhadap : 
a. ikan hias dan ikan karang ; 
b. ikan lainnya;
c. tumbuhan berupa rumput laut; dan 
d. hasil budidaya terumbu karang.

(3)  Penangkapan terhadap ikan karang dan atau ikan lainnya   sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
a. bukan ikan karang yang dilindungi ;
b. penangkapan ikan karang dengan cara dan alat yang ramah 

lingkungan ;
c. jumlah yang boleh ditangkap sesuai dengan kuota sebagaimana 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
d. pada lokasi penangkapan yang telah ditentukan 

(4)  Pemanfaatan secara ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus mendapatkan izin Bupati.

Bagian Kedua 
Pemanfaatan Non-Ekstraktif

Pasal 31

(1) Pemanfaatan secara non ekstraktif dapat dilakukan dalam semua zona, 
baik zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya .

(2) Pemanfaatan secara non ekstraktif dapat dilakukan berupa memanfaatkan 
keindahan/panorama alam dan jasa-jasa lingkungan lainnya untuk 
keperluan wisata dan rekreasi.

(3) Pemanfaatan jasa-jasa lingkungan  kawasan  terumbu  karang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : 
a. wisata selam/rekreasi selam; 
b. ambil gambar/foto; dan 
c. menikmati/mengamati tumbuhan terumbu karang.

(4) Pemanfaatan terhadap jasa-jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus mendapat izin Bupati.

Pasal 32

Selain pemanfaatan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 30 dan Pasal 31, dapat pula dilakukan kegiatan berupa; 
a. penelitian 
b. pendidikan dan pelatihan.
c. Pemanfaatan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus mendapatkan izin Bupati.

Pasal 33

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat 
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin

(2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan izin diluar peruntukannya 
sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 32 ayat 
(1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 34

Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 33    tidak 
menghalangi penjatuhan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Daerah. 

Bagian Keempat 
Pemanfaatan Secara Tradisional

Pasal 35

(1) Penangkapan ikan terumbu karang dan ikan lainnya oleh nelayan 
tradisional dengan cara dan/atau alat tradisional yang dipergunakan 
hanya untuk kebutuhan rumah tangga tidak memerlukan izin;

(2) Nelayan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat1 (1) harus terdaftar 
sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

(3) Secara berkala Nelayan tradisional sebagaimana dimaksud ayat (2) akan 
didata alat tangkap dan hasil tangkapannya oleh petugas Pemerintah 
Desa .

Bagian Kelima 
Budidaya Karang

Pasal 36

(1) Pengembangan budidaya karang dilakukan dengan memperhaukan lokasi, 
jenis karang, kualitas perairan dan kesiapan masyarakat pengelola.

(2) Dalam mengembangkan budidaya karang tetap menjaga terjaminnya 
keanekaragaraan genetik karang.
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BAB  IX 
REHABILITASI

Pasal 37

(1) Rehabilitasi terhadap terumbu karang dilakukan dengan memperhatikan 
keseimbangan ekosistem dan/atau keaneka ragaman sumber daya hayati 
setempat.

(2)  Rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan :
a. pengembangan terumbu-karang buatan
b. perlindungan terumbu karang dan spesies biota laut untuk tumbuh 

dan berkembang secara alami; dan 
c. pengaturan wilayah konservasi dan pemanfaatannya. 

Pasal 38

(1)  Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang   ramah 
lingkungan; 

(2) Setiap orang yang secara langsung memperoleh manfaat dari sumberdaya 
terumbu karang wajib melaksanakan rehabilitasi. 

BAB X 
PERIZINAN

Pasal  39

(1)  Izin pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud Pasal 30, 
Pasal 31, Pasal 32, dapat diberikan kepada perseorangan atau badan 
hukum Indonesia atau Badan Hukum Luar Negeri dengan mengutamakan 
Pendudukan Daerah 

(2)  Persyaratan administrasi, tata cara pemberian dan pencabutan izin  akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

(1) Pengawasan dan/atau pengendalian diselenggarakan untuk    menjamin 
pengelolaan terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan 

(2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan  dalam 
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pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya terumbu karang. 
(3)  Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan,   pengamatan 

lapangan dan evaluasi terhadap perencanaaan dan pelaksanaan 
pengelolaan terumbu karang.

Pasal 41

Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan 
terumbu karang dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan Daerah, dan dapat dibantu oleh Tim Terpadu yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

(1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian   laporan 
dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur  dengan 
Keputusan Bupati.

BAB XII 
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan untuk pengelolaan terumbu karang dapat bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan
d. Sumber dana dari Luar Negeri yang sifatnya tidak mengikat ;
e. Dana masyarakat.

BAB XIII 
LARANGAN

Pasal 44

(1) Dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu karang   dalam 
daerah, setiap orang dilarang :
a. Melakukan pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan/

terumbu karang dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, 
bahan peledak, alat/cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan 
dan/atau membahayakan kelestarian terumbu karang dan sumber 
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daya ikan dan/atau lingkungannya.
b. memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat 

penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang 
berada dikapal/perahu dengan ukuran yang ditetapkan, alat 
penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau 
standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu, dan/atau alat 
penangkapan ikan yang dilarang ;

c. mengambil terumbu karang hasil budidaya selain untuk dijadikan 
hiasan/cederamata, kecuali karang hasil budidaya ;

d. membuang jangkar atau menggunakan tongkat pendorong    perahu 
dikawasan terumbu karang ; 

e. berjalan-jalan/melintas atau menginjakkan kaki dikawasan Zona Inti 
KKLD terumbu karang  ; 

f. membawa alat bantu yang dapat digunakan untuk menangkap ikan 
secara destruktif ;

(2) Dilarang melakukan kegiatan apapun yang bersifat ekstraktif di dalam 
zona inti KKLD .

BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
denda paling banyak Rp. 50.0.00.000,- (lima puluh juta rupiah). 

BAB XV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN 

DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 46

Selain oleh pejabat penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana 
dimaksud Pasal 44 dan Pasal 45 dapat dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, maka pejabat Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil berwenang :
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a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau lembaga 
pengawasan alternatif/adat tentang adanya tindak pidana pelanggaran 
terhadap peraturan daerah;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan 
melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 
diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat; 
e. mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya   dengan 

pemeriksaan; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
bukan jnerupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi 
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau 
keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung  
jawabkan :

Pasal 48

Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan dalam perkara 
pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45, dilakukan berdasarkan hukum acara 
yang berlaku. 

BAB  XVI 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh 
Instruksi atau pedoman yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (satu) Tahun 
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan .

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. 

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2001 tentang 
Larangan Pengusahan dan Pengrusakan Terumbu Karang Dalam Wilayah 
Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 25 September 2010

 BUPATI
 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

 H. SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene 
pada tanggal, 25 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

 H. ANWAR RECCA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 4
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PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 4 TAHUN 2010
TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

I.  UMUM
Salah satu ekosistem utama pesisir dan laut adalah terumbu karang 

dengan beragam biota dan keindahan alam yang memiliki nilai ekologis 
dan ekonomis yang demikian tinggi. Selain berperan sebagai pelindungan 
pahtai dari hempasan ombak dan arus yang kuat, terumbu karang juga 
mempunyai nilai ekologis sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat 
asuhan dan tumbuh   besar, serta sebagai tempat pemijahan bagi berbagai 
biota laut lainnya.

Nilai ekonomis terumbu karang yang paling tinggi adalah sebagai 
tempat penangkapan berbagai jenis biota laut konsumusi dan berbagai 
jenis ikan hias, sebagai daerah wisata dan tempat rekreasi yang menarik. 

Dengan nilai ekologi dan ekonomi penting tersebut, maka kosistem 
terumbu karang sebagai ekosistem produktif sudah   selayaknya untuk 
dipertahankan keberadaannya.

Belakangan ini keberadaan terumbu karang sedang   mengalami 
penurunan kualitas dan kuantitas yang  mengkhawatirkan  sebagai  akibat 
degradasi  dan kerusakan yang sangat memprihatinkan.

Sehubungan dengan gambaran tersebut, maka dalam pengelolaan 
terumbu karang perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian yang 
berkelanjutan dengan sasaran isu-isu utama seperti bagaimana 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang pada umumnya 
dengan tingkat ekonomi tergolong rendah dan kebanyakan dikatagorian 
sebagai nelayan tradisional. Masih sering ditemukannya penangkapan 
ikan dengan menggunakan  potasium dan bahan peledak, dan masih 
terjadinya pengambilan  terumbu karang untuk bahan bangunan, 
disamping masih sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang pada 
kawasan terumbu  karang. 

Berdasarkan keadaan dalam pemanfaatan terumbu karang  
tersebut, perlu dilakukan pengelolaan terumbu karang dengan sasaran 
target dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat 
partisipasi masyarakat dalam pemeliharaaannya semakin meningkat.

Kehadiran pengaturanpemanfaatan terumbu karang sangat 
diperlukan yang dituangkan dalara Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Terumbu Karang.
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II.  PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1!
  Cukup jelas

 Pasal 2
  Huruf a
   Asas keterpaduan dikembangkan dengan :

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai 
-sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal 
antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah,

2. Mensinergikan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, 
dengan menggunakan masukan ilrnu pengetahuan dan 
teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan.

  Huruf b 
Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah manfaat 
sumberdaya terumbu karang dapat dinikmati oleh sebagian besar 
anggota masyarakat 

  Huruf c
Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah perlunya 
jaminan hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara 
jelas dan dapat dimengerti serta ditaati oleh semua pemangku 
kepentingan, dengan keputusan yang dibuat melalui mekanisme 
atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak 
memarjinalkan masyarakat pesisir.

  Huruf d
Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka diri 
kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 
jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan terumbu karang, 
mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan 
pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 
asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

  Huruf e
Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan 
terumbu karang dilakukan secara terbuka dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

  Huruf f
Yang dimaksud dengan asas peranserta masyarakat adalah :
1. Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak 

tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap 
pengawasan dan pengendalian.
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2.  Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan 
pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk 
memanfaatkan sumberdaya terumbu karang.

3. Menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan.

4.  Memanfaatkan sumberdaya pesisir secara adil.

  Huruf g
Asas Manfaat yang dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi 
sumber daya ikan dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, 
peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan peri 
kehidupan yang berkesinambungan bagi warga Negara, serta 
peningkatan kelestarian sumber daya ikan 

  Huruf h
Asas Kelestarian dan Berkelanjutan dimaksudkan agar pelaksanaan 
Konservasi sumber daya ikan   memperhatikan daya dukung dan 
kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

 Pasal 3
  Cukup jelas

 Pasal 4
  Cukup jelas

 Pasal 5
  Ayat (l) 

Yang dimaksud dengan visi adalah rumusah umum   mengenai 
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Yang 
dimaksud dengan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

  Ayat (2) 
   Cukup jelas 

 Pasal 6
  Ayat (1)

Rencana Strategis Terumbu Karang sebagai dokumen perencanaan 
bagi dinas/perangkat pemermtah daerah dalam menyusun rencana 
kegiatannya di pesisir dan laut. Rencana Strategis Terumbu Karang 
sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah 
Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil.

  Ayat (2)
Rencana Strategis Terumbu Karang harus mengacu dan merupakan 
penjabaran dari Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD).
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 Pasal 7
  Cukup jelas

 Pasal 8
  Cukup jelas

 Pasal 9
  Cukup jelas
 
 Pasal 10
  Cukup jelas

 Pasal 11 
Di Kabupaten Pangkep terdapat Taman Wisata Peraiaran  Kapoposang 
yang telah dikelola secara nasional sehmgga tidak termasuk dalam 
KKLD

 Pasal 12
Zona lainnya merupakan zona diluar zona inti, zona perikanan 
berkelanjutan, dan zona pemanfaatan, yang karena fungsi dan 
kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona perlindungan, 
zona pemanfaatan tradisional dan zona rehabilitasi.

 Pasal 13
  Cukup jelas

 Pasal 14
Yang dimaksud dengan pencadangan kawasan konservasi perairan 
adalah upaya yang dilakukan untuk menyediakan  sebagaian perairan 
untuk ditetapkan sebagai calon konservasi perairan 

 Pasal 15
  Cukup jelas

 Pasal 16
  Cukup jelas

 Pasal 17
Yang dimaksud dengan ditutup secara permanen adalah dilarangnya 
segala bentuk kegiatan penangkapan ikan di area kawasan Daerah 
Perlindungan Laut.

 Pasal 18
  Cukup jelas
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 Pasal 19
  Cukup jelas

 Pasal 20
  Cukup jelas

 Pasal 21
  Cukup jelas

 Pasal 22
  Cukup jelas

 Pasal 23         
  Cukup jelas

 Pasal 24
  Cukup jelas

 Pasal 25
  Cukup jelas

 Pasal 26
  Cukup jelas

 Pasal 27
  Cukup jelas

 Pasal 28
  Cukup jelas

 Pasal 39
  Cukup jelas

 Pasal 30
Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara ekstraktif adalah 
penangkapan terhadap berbagai jenis ikan karang dan ikan lainnya 
dikawasan terumbu karang.

 Pasal 31 
Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara non-ekstraktif adalah 
pemanfaatan terumbu karang dari keindahan panorama atau sebagai 
daya tarik untuk wisata

 Pasal 32
  Cukup jelas
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 Pasal 33
  Cukup jelas

 Pasal 34
  Cukup jelas 

 Pasal 35
  Cukup jelas 

 Pasal 36 
  Cukup jelas

 Pasal 37
  Cukup jelas 

 Pasal 38
  Cukup jelas 

 Pasal 39
  Cukup jelas 

 Pasal 40
  Cukup jelas 

 Pasal 41 
  Cukup jelas 

 Pasal 42
  Cukup jelas 

 Pasal 43
  Cukup jelas 

 Pasal 44
  Cukup jelas 

 Pasal 45
  Cukup jelas 

 Pasal 46
  Cukup jelas

 Pasal 47
  Cukupjelas 
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 Pasal 48
  Cukup jelas 

 Pasal 49
  Cukup jelas 

 Pasal 50
  Cukup jelas 

 Pasal 51
  Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN 
KEPULAUAN NOMOR 29 TAHUN 2010    
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DENGAN 
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG 

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa kawasan terumbu karang memiliki 
keanekaragaman sumberdaya alam dan jasa 
lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat 
dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan 
masyarakat, terutama masyarakat nelayan;

  b. bahwa pengelolaan terumbu karang perlu dikendalikan 
secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan 
antara pemanfaatan dan perlindungan dalam 
mendukung pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan;

  c. bahwa pengelolaan terumbu karang berupa 
pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian 
sumberdaya ekosistemnya, perlu dilakukan secara 
serasi, selaras dan seimbang dengan memberdayakan 
masyarakat;

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Terumbu Karang;

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822);
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  2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043);

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

  4.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3299):

  5.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai 
Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3556);

  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3647);

  7.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377);

  8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4310);

  9.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

  10.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  11.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725);

  12.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739);

  13.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966);

  14.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 
Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, 
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3776);
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  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816);

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tanu 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838);

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumbaerdaya Ikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

  21.  Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi 
Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4889);

  22.  Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung;
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  23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan 
Pengelolaan Pesisir Terpadu;

  24.  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/
Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

  25.  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
: KEP.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Terumbu Karang;

  26.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.
l7/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

  27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi 
Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan 
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 
TERUMBU KARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.  Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.
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4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

5.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Kelautan dan 
Perikanan yang selanjutnya disingkat SKPD yang Menangani Urusan 
Kelautan dan Perikanan adalah SKPD yang Menangani Urusan Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

6.  Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai 
ekosistem asli, dikelolah dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk 
tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, 
parawisata, dan rekreasi.

7.  Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya yang dilakukan untuk 
mengatur terumbu karang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi, dan penegakan 
hukum.

8. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan 
masyarakat sebagai pengelolaan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 
dan Dunia Usaha.

9.  Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo 
Hexacoralia, Filum Onidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari 
jutaan polip yang menghasilkan kapur serta bersimbiosis mutualistik 
dengan zooxanthellae.

10.  Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan 
organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain 
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

11. Jasa Lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan 
tidak mengekstrat sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya 
untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir.

12.  Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana yang 
memuat arah kebijakan lintas sektor melalui penetapan tujuan, sasaran 
dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk 
memantau rencana tingkat nasional.

13.  Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu 
yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan 
ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

14.  Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar 
berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

15.  Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui 
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan 
daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu 
kesatuan dalam ekosistem pesisir.

16.  Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan 
keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa 
tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan 
manusia dan makhluk hidup lainnya baik pada waktu sekarang maupun 
yang akan datang.

17.  Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah 
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bagian dari wilayah laut kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan 
habitat flora dan/atau fauna dengan karakteristik ekologis tertentu yang 
memiliki fungsi konservasi serta peninggalan sejarah dan sosial budaya 
yang dilindungi.

18.  Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah sebagian 
wilayah perairan desa yang disetujui oleh masyarakat untuk dilindungi 
dan ditutup secara permanen terhadap berbagai kegiatan penangkapan, 
pengambilan dan/atau pemeliharaan biota laut, serta jalur transportasi 
laut.

19. Rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perbaikan kondisi okosistem 
atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.

20.  Pemanfaatan ekstraktif merupakan pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang 
dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi denganya, seperti 
penangkapan ikan dan biota yang ada di ekosistem terumbu karang.

21.  Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati 
lainnya yang berasosiasi lainnya untuk pariwisata bahari.

22.  Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir 
yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Nelayan Tradisional, Nelayan Dengan Peralatan 
Modern, Pembudidaya Ikan, Pengusaha Wisata Bahari, Pengusaha 
Perikanan, dan Masyarakat Pesisir.

23.  Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan 
atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan 
dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.

24.  Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah 
pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan 
sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, 
meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan terumbu karang berdasarkan asas :
a.  keterpaduan;
b. pemerataan;
c. kepastian hukum;
d. keterbukaan;
e. akuntabilitas;
f. peran serta masyarakat;
g. berkelanjutan;
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h. konsistensi;
i. kemitraan;
j. kearifan lokal;
k. keadilan; dan
l. desentralisasi

Pasal 3

Pengelolaan terumbu karang dilakukan dengan tujuan untuk :
a.  terciptanya sistem dan mekanisme pengelolan terubu karang yang 

berwawasan lingkungan. 
b.  terciptanya manfaat ekonomi sumberdaya terumbu karang secara 

maksimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
c.  terpeliharanya kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem terumbu 

karang agar tetap dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Peraturan Daerah ini diberlakukan di kawasan terdapatnya terumbu 
karang yang merupakan wilayah laut kewenangan pengelolaan Kabupaten 
Kepulauan Selayar.

(2)  Dalam hal perairan yang merupakan wilayah laut kewenangan pengelolaan 
kebupaten terdapat kawasan konservasi atau kawasan perlindungan 
terumbu karang atau Taman Nasional Taka’bonerate yang dikelolah oleh 
Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan.

BAB III 
RENCANASTRATEGIS

Pasal 5

(1)  Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan 
berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan.

[2)  Renstra disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta dipergunakan 
sebagai alat pengendali pengelolaan terumbu karang.

Pasal 6

(1)  Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dokumen 
perencanaan dalam pengelolaan terumbu karang sebagai penjabaran 
Renstra pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2)  Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Renstra pembangunan daerah sebagaimana 

=  8  =



823

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 7

(1)  Renstra disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi 
daerah serta aspirasi para pemangku kepentingan.

(2)  Renstra lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Pengelolaan Terumbu 
Karang Tingkat Desa yang disusun oleh Lembaga Pengelola Sumberdaya 
Terumbu Karang.

Pasal 8

(1)  Renstra pengelolaan terumbu karang dengan masa berlaku selama 20 
(dua puluh tahun).

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra pengelolaan terumbu karang 
diatur dengan Peratura Bupati

BAB IV 
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan Ekstraktif dan Non-Ekstraktif

Pasal 9

(1)  Pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif dapat berupa penangkapan 
ikan karang dan/atau ikan lainnya dan/atau pengambilan terumbu karang 
dari hasil budidaya.

(2) Pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan batasan-batasan penangkapan ikan berupa : 

 a.  alat dan cara penangkapan yang ramah lingkungan; 
 b.  jenis ikan yang diperbolehkan ditangkap; 
 c.  jumlah atau kuota ikan yang boleh ditangkap; 
 d.  waktu dan musim penangkapan ikan; dan
 e.  penghentian penangkapan untuk melindungi jenis, populasi ikan, dan 

ikan yang langka atau endemik.

Pasal 10

(1)  Pemanfaatan terumbu karang secara non-ekstraktif dapat berupa 
pemanfaatan keindahan karang, organisme lainnya, dan jasa lingkungan 
perairan.

(2)  Dalam rangka berkembangnya pemanfaatan terumbu karang non-
ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya 
pemeliharaan, penjagaan, dan pengamanan kawasan.
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Pasal 11

(1)  Pengusahaan terumbu karang secara ekstraktif dan/atau non-ekstraktif 
dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan terumbu karang secara 
ekstraktif dan non-ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 
Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua 
Pemanfaatan Secara Tradisional

Pasal 12

(1)  Pemanfaatan sumberdaya ikan terumbu karang dan ikan lainnya yang 
dilakukan dengan cara dan/atau alat tradisional hanya untuk kebutuhan 
rumah tangga dan tidak memerlukan izin.

(2)  Pemanfaatan terumbu karang secara tradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diharuskan dengan registrasi oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga 
Rehabilitasi

Pasal 13

Rehabilitasi terhadap terumbu karang dilakukan dengan memperhatikan 
keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman sumberdaya hayati 
setempat.

Pasal 14

Rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat 
dilakukan berupa :
a.  transplantasi;
b.  perlindungan terumbu karang dan spesies biota laut untuk tumbuh 

danberkembang secara alami; dan c. pengaturan wilayah konservasi dan 
pemanfaatannya.

Pasal 15

(1)  Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah 
lingkungan.

(2)  Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung 
memperoleh manfaat dari sumberdaya terumbu karang wajib melakukan 
rehabilitasi.
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BABV
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 16

Pembentukan KKLD dilakukan berdasarkan kriteria :
a.  ekologi, meliputi keanekaragaman sumberdaya hayati, kealamiahan, 

keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan dan produktivitas; 
b.  sosial-budaya, meliputi tingkat kepentingan potensi ancaman, kearifan 

lokal serta adat istiadat, dan 
c.  ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata 

estetika dan kemudahan mencapai kawasan.

Pasal 17

KKLD dibentuk dengan tujuan untuk :
a.  menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
b.  menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan 

secara berkelanjutan; 
c.  menjamin pemanfaatan sumberdaya terumbu karang sebagai obyek 

pendidikan, penelitian, marikultur dan pariwisata, dan 
d.  melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional 

laut.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai KKLD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua 
Zonasi

Pasal 19

(1)  Pembentukan KKLD disusun menurut zonasi yang terdiri dari zona inti, 
zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya .

(2)  Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. 
perlindungan mutlak habitat populasi ikan; b. penelitian; dan c. pendidikan.

(3)  Zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diperuntukkan bagi:
a.  perlindungan habitat dan populasi ikan;
b.  penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; 
c.  budidaya yang ramah lingkungan;
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d.  penelitian dan pengembangan; dan 
e.  pendidikan.

(4)  Zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi 
a.  perlindungan habitat dan populasi ikan; 
b.  pariwisata dan rekresi; 
c.  penelitian dan pengembangan,dan 
d.  pendidikan.

Pasal 20

Zona lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) meliputi:
a.  zona perlindungan;
b.  zona pemanfaatan tradisional; dan
c.  zona rehabilitasi.

Bagian Ketiga 
Penetapan

Pasal 21

Proses penetapan KKLD dilakukan melalui tahap-tahap :
a.  usulan inisiatif;
b.  identifikasi dan inventarisasi;
c.  pencadangan kawasan; dan
d.  penetapan.

Pasal 22

Pelaksanaan tahap-tahap penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 mengikuti tata cara :
a.  pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
b.  perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan dilakukan oleh instansi yang 

berwenang.

Pasal 23

Pengusulan penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat 
dilakukan oleh :
a.  perseorangan;
b.  kelompok masyarakat;
c.  lembaga penelitian;
d.  lembaga pendidikan;
e.  pemerintah daerah; dan
f.  lembaga swadaya masyarakat.
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Pasal 24

Pencadangan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan 
Menteri.

Bagian Keempat 
Daerah Perlindungan Laut

Pasal 25

(1)  Setiap Desa dapat membentuk DPL yang diatur dalam Peraturan Desa.
(2)  DPL dibentuk dengan tujuan untuk menjaga sumberdaya laut di wilayah 

perairan desa.
(3)  Pengelolaan DPL dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi 

ekologi dan melibatkan peran serta masyarakat.
(4)  DPL ditutup secara permanen yang merupakan zona inti KKLD.

BAB VI
KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Pasal 26

Pengelolaan terumbu karang dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan 
oleh SKPD yang Menangani Urusan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 27

Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
a.  perencanaan dan pemanfaatan terumbu karang;
b.  fasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan 

terumbu karang;
c.  penyebarluasan informasi dan data terumbu karang; 
d.  rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, 

dinas daerah atau badan usaha; 
e.  pengkajian terhadap kondisi lingkungan terumbu karang, yang berkaitan 

dengan rencana pemanfaatan terumbu karang, dan f. upaya penaatan 
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di 
bidang pengelolaan terumbu karang.

Pasal 28

Untuk memperkuatpelaksanaan koordinasi pengelolaan terumbu karang 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dapat dibentuk Tim 
Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat 

Pasal 29

Dalam pengelolaan terumbu karang, pemberdayaan masyarakat dilakukan 
dengan pemberian hak untuk:
a.  memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan 

pemanfaatan terumbu karang di dalam wilayah desanya;
b.  berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelakanaan 

kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan 
pemanfaatan terumbu karang; 

c.  memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat pesisir; 

d.  memperoleh mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang berdomisili 
pada Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan KKLD; 

e.  mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan izin usaha 
dan/atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang; dan 

f.  mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan 
sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun-temurun 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam pengelolaan terumbu karang, masyarakat berkewajiban untuk :
a.  memanfaatkan data pemanfaatan terumbu karang dan asosiasinya, yang 

disediakan daerah sebagai salah satu bahan pengelolaan; 
b.  memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan 

kabijakan dan taat terhadap peraturan pengelolaan terumbu karang; dan 
c.  berperan serta dalam menjaga fungsi-fungsi ekologis terumbu karang.

Bagian Kedua 
Reran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Adat

Pasal 31

Dalam pengelolaan terumbu karang, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan 
serta untuk :
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a.  menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
b.  meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam 

pengelolaan terumbu karang; 
c.  menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan 

pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan terumbu karang; 
d.  menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam pengelolaan 

terumbu karang; dan 
e.  memberikan peran lembaga adat dalam penyadaran masyarakat.  

Bagian Ketiga 
Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 32

Dalam pengelolaan terumbu karang, Perguruan Tinggi berperan serta untuk :
a.  memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan 

perkembangan teknologi, pada tahap perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan kebijakan pengelolaan terumbu karang; 

b.  membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu 
karang; 

c.  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan sumberdaya manusia; dan 

d.  mengembangkan sumber data dan informasi tentang terumbu karang 
serta sistem dan mekanisme penyebarluasannya agar mudah diakses 
masyarakat.

Bagian Keempat 
Reran serta Lembaga Keagamaan

Pasal 33

Dalam pengelolaan terumbu karang, Lembaga Keagamaan berperan serta 
untuk:
a.  memberikan dukungan penyadaran terhadap pentingnya pelestarian 

terumbu karang; dan 
b.  turut serta mensosialisasikan mengenai kegiatan atau program terumbu 

karang melalui pendekatan keagamaan.

BAB VIII
PUSAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 34

Dalam pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Daerah dapat membentuk 
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Pusat Informasi dan Dokumentasi dengan kegiatan :
a.  pengembangan sistem informasi dan pemetaan mengenai keberadaan, 

pemanfaatan, dan pengelolaan ekosistem terumbu karang; 
b.  pengklasifikasian dan pengelompokan seluruh gugusan terumbu karang 

ke dalam beberapa jenis kategori pengelolaan; 
c.  pembuatan program percontohan untuk setiap jenis kategori pengelolaan; 
d.  penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang; 
e.  promosi dan penyebarluasan program-program pengelolaan terumbu 

karang kepada masyarakat luas; dan 
f.  peningkatan pelayanan dan penyediaan akses masyarakat terhadap ilmu 

pengetahuan dan teknologi, permodalan, pasar, pengelolaan data, dan 
informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.

BAB IX
KERJASAMA DAERAH

Pasal 35

(1)  Kerjasama antardaerah dapat dilakukan dalam pemanfaatan ekosistem 
terumbu karang yang saling berbatasan.

(2)  Kerjasama antardaerah dapat dilakukan guna mencegah bentrokan 
antarnelayan serta mencegah penangkapan ikan oleh nelayan pendatang.

(3)  Kerjasama dapat dikembangkan berupa pengawasan terhadap penggunaan 
cara dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti: 
penggunaan bom dan racun sianida dan racun alami (Tiuha dan Pandita).

(4)  Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 
dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang 
diatur dengan keputusan bersama.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

(1)  Pengawasan dan/atau pengendalian diselenggarakan untuk menjamin 
pengelolaan terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan.

(2)  Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan dalam 
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya terumbu karang.

(3)  Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan 
lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan 
pengelolaan terumbu karang.
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Pasal 37

Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan 
terumbu karang dilakukan secara terkoordinasi oleh SKPD yang Menangani 
Urusan Kelautan dan Perikanan dan dapat dibantu oleh Tim Terpadu yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

(1)  Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan 
dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan yang dilakukan oleh 
masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 39

(1)  Dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu karang, setiap 
orang pribadi atau badan hukum dilarang : 
a.  menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring dasar, yang 

menggunakan rantai pengejut di lokasi-lokasi tertentu;
b.  menempatkan bubu atau bagan pada kawasan terumbu karang; 
c.  membuang jangkar atau menggunakan tongkat pendorong perahu di 

kawasan terumbu karang; 
d.  berjalan-jalan atau melintas atau menginjakkan kaki di kawasan 

terumbu karang; 
e.  pengambilan terumbu karang alam untuk dijadikan hiasan atau 

cinderamata, kecuali karang hasil budidaya; 
f.  membawa dan/atau menyimpan bom dan/atau komponen-komponen 

bom di dalam kapal atau perahu, seperti : Botol, jerigen, pupuk urea, 
panggala atau detenator dan alat penyemprot;

g.  membawa bahan beracun yang dapat meracuni ikan, seperti : 
Tuha dan Panditadan syianida; h. membawa alat bantu yang dapat 
digunakan untuk menangkap ikan secara destruktif.

(2) Tidak dibenarkan setiap kegiatan yang bersifat ekstraktif dilakukan di 
dalam KKLD dan/atau zona inti.

Pasal 40

Semua alat perlengkapan, bahan dan/atau benda-benda lain yang digunakan 
dalam melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
diamankan oleh aparat Pemerintah Daerah dan/atau pejabat yang berwenang.
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BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Sumber-sumber pembiayaan meliputi:
a.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.  Dana atau bantuan dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat; dan
c.  Dana atau bantuan dari masyarakat.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 42

(1)  Sanksi administratif dikenakan terhadap setiap pelanggaran ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2)  Bentuk-bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa : teguran, peringatan tertulis, pembekuan untuk sementara 
waktu kegiatan dan/atau pencabutan hak untuk melakukan sesuatu 
dalam pengelolaan terumbu karang.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 43

(1)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)  Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.  menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan 
terumbu karang, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas;

b.  menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan 
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut; 

c.  meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana tersebut; 

d.  memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
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berkenaan dengan tindak pidana tersebut; 
e.  melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 

pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan barang bukti tersebut; 

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana tersebut; 

g.  menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf e; 

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut; 
i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 
j.  menghentikan penyidikan; 
k.  melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan 
segala alat yang digunakan disita oleh Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, seluruh 
instruksi atau pedoman yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan 
Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng 
pada tanggal 7 Oktober 2010

 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

 SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng pada tanggal 7 Oktober 2010
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010 NOMOR 8
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
NOMOR 8 TAHUN2010

TENTANG 

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

I.  UMUM
Salah satu ekosistem utama pesisir dan laut adalah terumbu karang 

dengan beragam biota dan keindahan alam yang memiliki nilai ekologis dan 
ekonomis yang demikian tinggi.

Selain berperan sebagai perlindungan pantai dari hempasan ombak 
dan arus yang kuat, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis sebagai 
habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan dan tumbuh besar, serta 
sebagai tempat pemijahan bagi berbagai biota laut lainnya.

Nilai ekonomis terumbu karang yang paling tinggi adalah sebagai tempat 
penangkapan berbagai jenis biota laut konsumsi dan berbagai jenis ikan hias, 
sebagai daerah wisata dan tempat rekreasi yang menarik.

Dengan nilai ekologi dan ekonomi penting tersebut, maka ekosistem 
terumbu karang sebagai ekosistem produktif sudah selayaknya untuk 
dipertahankan keberadaannya.

Belakangan ini keberadaan terumbu karang sedang mengalami penurunan 
kulitas dan kuantitas yang mengkhawatirkan sebagai akibat degradasi dan 
kerusakan yang sangat memprihatinkan.

Sehubungan dengan gambaran terebut, maka dalam pengelolaan 
terumbu karang perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian yang berkelanjutan 
dengan sasaran isu-isu utama seperti bagaimana meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pesisir yang pada umumnya dengan tingkat ekonomi tergolong 
rendah dan kebanyakan dikategorikan sebagai nelayan tradisional. Masih 
sering ditemukannya penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan 
bahan peledak, serta masih terjadinya pengambilan terumbu karang untuk 
bahanabangunan, disamping masih sering terjadinya konflik pemanfaatan 
ruang pada kawasan terumbu karang.

Berdasarkan keadaan dalam pemanfaatan terumbu karang tersebut, perlu 
dilakukan pengelolaan terumbu karang dengan sasaran target meningkatnya 
tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pemeliharaan terumbu karang.

Kehadiran pengaturan pemanfaatan terumbu karang sangat diperlukan 
untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Terumbu Karang.
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II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1
  Cukup Jelas.

 Pasal 2
  huruf a

“Asas keterpaduan dikembangkan dengan :
1.  mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan 

berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara 
vertikal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; dan

2.  mensinergikan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, 
dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan.”

huruf b
“Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah manfaat 
sumberdaya terumbu karang dapat dinikmati oleh sebagian besar 
anggota masyarakat.”

huruf c
“Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah perlunya 
jaminan hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara 
jelas dan dapat dimengerti serta ditaati oleh semua pemangku 
kepentingan, dengan keputusan yang dibuat melalui mekanisme 
atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak 
memarjinalkan masyarakat pesisir.”

  huruf d
“Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka diri 
kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 
jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan terumbu karang, 
mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan 
pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 
asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.”

  huruf e
“Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan 
terumbu karang dilakukan secara terbuka dan dapat 
dipertanggungjawabkan.”

  huruf f
“Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah :
1. menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak 

tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap 
pengawasan dan pengendalian;
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2.  memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan 
pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk 
memanfaatkan sumberdaya terumbu karang;

3.  menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan; dan

4.  memanfaatkan sumberdaya pesisir secara adil.” 

  huruf g
“Asas berkelanjutan diterapkan agar :
1.  pemanfaatan sumberdaya terumbu karang tidak melebihi 

kemampuan regenerasi sumberdaya hayati dan non-hayati 
terumbu karang;

2.  pemanfaatan sumberdaya terumbu karang saat ini tidak boleh 
mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi 
yang akan datang; dan

3.  pemanfaatan sumberdaya terumbu karang yang belum 
diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan 
didukung oleh penelitian ilmiah.” 

  huruf h
   Cukup Jelas. 

  huruf i
   Cukup Jelas. 

  huruf j
   Cukup Jelas. 

  huruf k
   Cukup Jelas. 

  huruf l
   Cukup Jelas.

 Pasal 3
  Cukup Jelas.

 Pasal 4
  Ayat (1)
   Cukup Jelas.

  Ayat (2)
“Apabila dalam wilayah laut kewenangan kabupaten terdapat 
kawasan konservasi seperti Taman Nasional Laut Takabonerate, 
Suaka Margasatwa Laut, maka ketentuan Peraturan Daerah ini 
tidak diberlakukan.”
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 Pasal 5
  Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai 
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Yang dimaksud dengan misi adalah rumusan umum mengenai 
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.” 

  Ayat (2)
   Cukup Jelas.

 Pasal 6
  Ayat (1)

“Rencana Strategis Terumbu Karang sebagai dokumen 
perencanaan bagi dinas atau perangkat Pemerintah Daerah dalam 
menyusun rencana kegiatannya di pesisir dan di laut. Rencana 
Strategis Terumbu Karang sebagai penjabaran dari Rencana 
Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”

  Ayat (2)
“Rencana Strategis Terumbu Karang harus mengacu dan 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD).”

 Pasal 7
  Ayat (1)
   Cukup Jelas.

  Ayat (2)
“Keberadaan Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang 
yang selanjutnya disingkat LPSTK ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa. LPSTK bertugas menyusun Rencana Pengelolaan 
Terumbu Karang (RPTK) yang antara lain mengalokasikan 
mengenai Daerah Perlindungan Laut(DPL).”

 Pasal 8
  Ayat (1)

“Masa berlakunya Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang 
sama dengan masa berlakunya Rencana Strategis Pengelolaan 
Wilayah Pesisir yaitu selama 20 (dua puluh) tahun.” 

  Ayat (2)
   Cukup Jelas.

 Pasal 9
  Ayat (1)
   Cukup Jelas. 
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  Ayat (2)
   huruf a
    Cukup Jelas. 

   huruf b
“Yang dimaksud dengan jenis ikan yang boleh ditangkap 
adalah jenis ikan yang dapat ditangkap sesuai dengan prinsip-
prinsip konservasi genetik ikan.” 

   huruf c
“Yang dimaksud dengan jumlah ikan yang diperbolehkan 
ditangkap adalah banyaknya sumberdaya ikan yang 
boleh ditangkap dengan tetap memperhatikan kelestarian 
sumberdaya ikan.”

   huruf d
“Yang dimaksud dengan waktu dan musim penangkapan 
ikan adalah penetapan peruntukan dan penetapan area atau 
musim penangkapan ikan untuk memberi kesempatan bagi 
pemulihan sumberdaya ikan dan lingkungan.” 

   huruf e
“Yang dimaksud dengan penghentian penangkapan untuk 
melindungi jenis dan populasi ikan adalah membatasi jenis-
jenis yang boleh ditangkap untuk menjaga jumlah populasi 
yang dapat diberi izin penangkapan.” 

 Pasal 10
  Ayat (1)

“Pemanfaatan jasa-jasa lingkungan pada kawasan terumbu 
karang dapat berupa : wisata selam atau rekreasi selam, ambil 
gambar atau foto dan menikmati atau mengamati tumbuhan 
terumbu karang.” 

  Ayat (2)
   Cukup Jelas.

 Pasal 11
  Cukup Jelas.

 Pasal 12
  Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara tradisional adalah 
pemanfaatan terumbu karang bukan untuk tujuan usaha dan 
hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan minimum keluarga.”
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  Ayat (2)
“Registrasi nelayan tradisional untuk keperluan statistik produksi 
perikanan Kabupaten per tahun.”

 Pasal 13
“Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya memulihkan fungsi-
fungsi alamiah ekosistem terumbu karang yang telah mengalami 
degradasi dapat berupa:
a.  pengkayaan sumberdaya terumbu karang; 
b.  perbaikan habitat; dan
c.  perlindungan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang 

secara alami.”

 Pasal 14
  huruf a

“Yang dimaksud dengan transplantasi adalah mengambil sebagian 
koloni karang dari koloni primer dan kemudian diletakkan di 
tempat tertentu.”

 
  huruf b
   Cukup Jelas. 

  huruf c
   Cukup Jelas.

 Pasal 15
  Cukup Jelas.

 Pasal 16
  Cukup Jelas.

 Pasal 17
  Cukup Jelas.

 Pasal 18
  Cukup Jelas.

 Pasal 19
  Cukup Jelas.

 Pasal 20
“Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan 
berkelanjutan dan zona pemanfaatan, yang karena fungsi dan 
kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona perlindungan, 
zona pemanfaatan tradisional dan zona rehabilitasi.”

=  26  =



841

 Pasal 21
  huruf a
   Cukup Jelas.

  huruf b
   Cukup Jelas.

  huruf c
“Yang dimaksud dengan pencadangan kawasan konservasi 
perairan adalah upaya yang dilakukan untuk menyediakan 
sebagian perairan untuk ditetapkan sebagai calon konservasi 
perairan.”

  huruf d
“Setelah pencadangan kawasan dituangkan dengan Keputusan 
Bupati baru dikukuhkan dengan penetapan Keputusan Menteri.”

 Pasal 22
  Cukup Jelas.

 Pasal 23
  Cukup Jelas.

 Pasal 24
  Cukup Jelas. 

 Pasal 25
  Ayat (1)
   Cukup Jelas. 

  Ayat (2)
   Cukup Jelas. 

  Ayat (3)
   Cukup Jelas. 

  Ayat (4)
“Yang dimaksud dengan ditutup secara permanen adalah 
dilarangnya segala bentuk kegiatan penangkapan ikan di area 
kawasan Daerah Perlindungan Laut.”

 Pasal 26
  Cukup Jelas.

 Pasal 27
  Cukup Jelas.
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 Pasal 28
  Cukup Jelas.

 Pasal 29
  huruf a
   Cukup Jelas.

  huruf b
   Cukup Jelas.

  huruf c
   Cukup Jelas.

  huruf d
“Yang dimaksud dengan mata pencaharian alternatif adalah 
kegiatan yang tidak bersentuhan lansung dengan terumbu karang 
seperti, Keramba Jaring Apung, Keramba Tancap, Pembenihan, 
Pengolahan basilper ikan, jasa wisata Kelautan (daping, wisata 
mancing, restoran, dan sejenisnya).”

  huruf e
   Cukup Jelas,

  huruf f
   Cukup Jelas.

 Pasal 30
  Cukup Jelas.

 Pasal 31
  Cukup Jelas.

 Pasal 32
  Cukup Jelas.

 Pasal 33
  Cukup Jelas.

 Pasal 34
  Cukup Jelas.

 Pasal 35
  Ayat (1)

“Kerjasama antardaerah dituangkan di dalam naskah perjanjian 
kerjasama. Kerjasama yang mengakibatkan pembebanan 
anggaran daerah, perlu mendapat Persetujuan DPRD.” 
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  Ayat (2)
   Cukup Jelas. 

  Ayat (3)
   Cukup Jelas. 

  Ayat (4)
   Cukup Jelas.

 Pasal 36
  Ayat (1)

“Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 
menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana dan peraturan 
perundang-undangan. Pengendalian adalah pengawasan atas 
kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara 
teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.
Pengawasan penggunaan bom atau racun (sianida) dapat 
dilakukan pada tempat-tempat pendaratan, pengumpulan dan/
atau penjualan ikan (pasar).”

  Ayat (2)
   Cukup Jelas.

  Ayat (3)
   Cukup Jelas.

 Pasal 37
  Cukup Jelas.

 Pasal 38
  Cukup Jelas.

 Pasal 39
  Ayat (1)
   huruf a
    Cukup Jelas. 

   huruf b
    Cukup Jelas. 

   huruf c
    Cukup Jelas. 

   huruf d
    Cukup Jelas. 
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   huruf e
“Untuk keperluan pembuatan hiasan dan/atau cinderamata 
tidak boleh diambil dari karang alam, tapi dapat dilakukan 
dengan hasil budidaya melalui budidaya karang hias.” 

   huruf f
“Komponen-komponen bom, seperti : sumbu api, anonium 
nitrat dan/atau pupuk urea dan bahan peledak lainnya.” 

   huruf g
“Bahan beracun seperti : sianida, bahan beracun alamiah 
dan/atau senyawa kimia lainnya.” 

   huruf h
“Alat bantu menangkap ikan seperti : kompresor, jaring yang 
menggunakan rantai pengejut, Linggis, stik, tongkat atau 
Panro, jo, jaring berdiamerter dibawah 2 inci kecuali nelayan 
pantai, dsb.
Yang dimaksud dengan kegiatan destruktif adalah cara 
menangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut.” 

  Ayat (2)
   Cukup Jelas.
 
 Pasal 40
  Cukup Jelas.

 Pasal 41
  Cukup Jelas.

 Pasal 42
  Ayat (1)
   Cukup Jelas.

  Ayat (2)
“Yang dimaksud dengan pembekuan adalah apabila kondisi 
kawasan terumbu karang sebagai dasar pertimbangan pemberian 
izin telah berubah.
Yang dimaksud dengan pembatalan adalah apabila pemegang 
izin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat diberikan izin 
atau kondisi kawasan terumbu karang mengalami kerusakan 
berat baik kualitas maupun kuantitas.
Yang dimaksud dengan pencabutan adalah apabila pemegang izin 
terbukti menyalahgunakan dari tujuan semula pemberian izin atau 
selama berlakunya izin membiarkan terumbu karang menjadi rusak, 
tanpa upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan.”
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 Pasal 43
  Cukup Jelas.

 Pasal 44
  Cukup Jelas.

 Pasal 45
  Cukup Jelas.

 Pasal 46
  Cukup Jelas.

 Pasal 47
  Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
NOMOR 2
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PERATURAN BUPATI  PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 32 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 
11 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Terumbu Karang, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
Pangkajene dan Kepulauan tentang Pengelolaan 
Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822);

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419) ;

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai 
Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3647);

  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433); Sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31 
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) ; 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725);

  9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739) ;

  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966);

  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

=  2  =



851

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 
Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3776);

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3816);

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3838);

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); 

     16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 

 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor      
PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor    
PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan 
Kawasan Konservasi Perairan;
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 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor  6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir (Lembaran  Daerah Tahun 2007 Nomor 6);

 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep  Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN 
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH KABUPATEN 
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur    

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah upaya yang dilakukan 

untuk mengatur kawasan konservasi laut melalui proses perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan,  pengawasan, evaluasi dan 
penegakan hukum.

5. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) adalah kawasan perairan laut 
daerah yang dilindungi, dikelola dengan sistim zonasi untuk mewujudkan 
pengelolaan sumberdaya ikan dan Lingkungannya secara berkelanjutan.

6.  Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo 
Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari 
jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik 
dengan zooxanthellae.

7. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan/atau suatu ekosistem 
karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-
sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang 
hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.

8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk 
keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

9. Ramah lingkungan adalah segala kegiatan orang yang memperhatikan 
lingkungannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar tercapai 
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kelestarian  lingkungan. 
10. Habitat adalah lingkungan tempat manusia, hewan dan tumbuhan hidup 

dan berkembang biak.
11. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan seluruh 

makhluk hidup yang ada di bumi meliputi hubungan antar organisme dan 
hubungan antara organisme dengan lingkungannya.

12. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik 
fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. 

13. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui 
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan 
daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu 
kesatuan dalam ekosistem pesisir. 

14. Unit pengelola Kawasan Konservasi adalah satuan unit pengelola Kawasan   
Konservasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

15. Budidaya terumbu karang adalah upaya mempercepat pengembangan 
terumbu karang dengan  melakukan pemotongan sebagian terumbu 
karang di alam untuk indukan.

16. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang 
mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, 
pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan 
masyarakat pesisir.

17. Orang adalah setiap orang perseorangan dan atau badan hukum  

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengelolaan kawasan konservasi laut daerah dilaksanakan dengan tujuan 
untuk:
a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan 

dalam menjaga ekosistem laut dari pengrusakan sehingga terpelihara 
secara berkelanjutan; 

b. meningkatkan kemampuan masyarakat/pemangku kepentingan 
mengelola sumberdaya perikanan secara bertanggung jawab; dan

c. membentuk kemandirian masyarakat dalam perlindungan dan 
pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya.

Pasal 3

Sasaran pengelolaan kawasan konservasi laut daerah adalah :
a. berkurangnya laju degradasi terumbu karang;

=  5  =



854

b. terlaksananya pola pengelolaan kawasan konservasi laut daerah berbasis 
masyarakat.

c. terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi laut daerah yang seimbang.

Pasal 4

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan berdasarkan prinsip :
a. pendekatan kehati-hatian 
b. pertimbangan bukti ilmiah
c. pertimbangan kearifan lokal
d. pengelolaan berbasis masyarakat
e. pencegahan tangkap lebih
f. pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan dan 

pembudidaya ikan yang ramah lingkungan
g. pertimbangan kondisi sosial lingkungan masyarakat
h. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
i. perlindungan struktur  fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis
j. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan
k. pengelolaan adaftif.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Meliputi :
a. luas dan batas KKLD
b. kewenangan pengelolaan KKLD
c. pola dan tata cara pengelolaan KKLD

BAB IV
LUAS DAN BATAS KKLD

Pasal 6

Luas KKLD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah  171.931.708 Ha 
yang terdiri dari : 
- Zona Inti : 24.888,694   Ha
- Zona Perikanan Berekelanjutan : 83.869,245   Ha
- Zona Pemanfaatan : 53.274,621   Ha
- Zona Lainnya : 9.905,148   Ha
Dengan batas-batas.titik  koordinat luas kawasan sebagaimana tercantum 
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pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB  V
KEWENANGAN PENGELOLAAN KKLD

Pasal 7
Kewenangan Pengelolaan KKLD   dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi  perairan laut sepertiga dari 
wilayah kewenangan pengelolaan provinsi Sulawesi Selatan 

Pasal 8

(1). Kewenangan pengelolaan sebagaimana di maksud Pasal 7 dilaksanakan 
oleh instansi  terkait pengelola kawasan konservasi yang beranggotakan 
Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas 
Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup 

(2). Instansi terkait sebagaimana dimaksud  ayat (1) bertanggung jawab 
langsung  kepada Bupati.

BAB VI
POLA DAN TATACARA PENGELOLAAN KKLD

Pasal 9

Pola dan tatacara pengelolaan KKLD  sebagaimana di maksud Pasal 5 huruf c 
diselenggarakan melalui :
a. perencanaan kawasan konservasi
b. pola pengelolaan kawasan konservasi
c. tatacara pengelolaan konservasi

Bagian Kesatu
Perencanaan KKLD

Pasal 10

(1). Perencanaan KKLD sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a mengacu pada 
rencana Kerja   atau  menagement plan KKLD 

(2). Perencanaan pengelolaan yang lebih operasional disusun oleh Unit  
pengelola kawasan konservasi yang personilnya di tetapkan dengan 
Keputusan  Bupati

(3). Perencanaan pengelolaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di tindak 
lanjuti dengan penyusunan Rencana teknis antara lain rencana desain 
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Infrastruktur,  rencana kegiatan perikanan berkelanjutan, budidaya dan 
penangkapan yang ramah lingkungan  dan jalur-jalur penangkapan.       

Bagian Kedua
Pola Pengelolaan KKLD

Pasal 11

Pola Pengelolaan KKLD sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b dilaksanakan 
melalui rencana Zonasi yang terdiri dari :
a. zona Inti
b. zona perikanan Berkelanjutan
c. zona pemanfaatan  dan
d. zona lainnya

Pasal 12

1. Zona Inti KKLD sebagaimana di maksud Pasal  11    huruf  a     dengan  
batas-batas titik koordinat   sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati 
yang di peruntukan :
a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan  serta  alur  migrasi 

biota  laut
b. perlindungan ekosistim pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap 

perubahan
c. perlindungan situs budaya /adat tradisional
d. penelitian dan atau pendidikan

2. Zona perikanan berkelanjutan  sebagaimana  dimaksud pasal 11 huruf  
b dengan batas-batas titik koordinat  sebagaimana tersebut pada 
lampiran peraturan bupati ini  digunakan untuk kegiatan budidaya laut, 
Penangkapan dengan alat tangkap ramah lingkungan seperti ; long line, 
gill net  dengan menggunakan mata jaring sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

3. Zona pemanfaatan  sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf c dengan 
batas-batas titik koordinat sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan 
Bupati ini digunakan :
a. perlindungan habitat dan populasi ikan
b. pariwisata dan rekreasi 
c. penelitian dan atau pendidikan

4. Zona Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf d merupakan Zona 
di luar zona inti dan Zona pemanfaatan yang  fungsi dan kondisinya 
ditetapkan sebagai :
a. daerah penangkapan ikan tradisional 
b. kegiatan lainnya yang mendukung Perikanan berkelanjutan
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Bagian ketiga
Tata Cara Pengelolaan KKLD

Pasal 13

(1). Strategi Pengelolaan KKLD terdiri dari :
 a. penguatan Pengelolaan KKLD
 b. peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar KKLD

(2). Strategi penguatan pengelolaan KKLD sebagaimana dimaksud  ayat  (1) 
huruf  a  dilakukan  melalui   upaya-upaya :
a. perlindungan dan pelestarian KKLD;
b. pemeliharaan batas-batas kawasan dan batas Zonasi ;
c. monitoring sumberdaya;
d. rehabilitasi habitat dan populasi;
e. pengawasan ;
f. pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana;
g. penelitian;
h. pendidikan;
i. pariwisata;
j. perikanan berkelanjutan.

(3). Strategi dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat  yang di maksud 
pada    ayat  (1) huruf  b  dilakukan melalui upaya-upaya :
a. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk :

1. Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan 
berkembangnya   potensi dan daya yang dimiliki masyarakat ;

2. Penguatan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat ;
3. Perlindungan kepentingan masyarakat melalui keberpihakan 

kepada  masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak 
sehat ;

4. Upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses 
kepada sumber daya ;

5. Pemberian akses pemanfaatan sumber daya ikan dan 
ekosistemnya dengan memperhatikan aspek kearifan lokal, 
adaptasi, kebersamaan, kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan,  
kelestarian dan  tidak mengubah status dan fungsi kawasan, 
tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan.

b. Penumbuhkembangan peran serta masyarakat  antara lain dilakukan 
dengan cara :
1. Memberi saran, informasi dan pertimbangan
2. Memberikan dukungan dalam pelaksaan kegiatan
3. Melakukan pengawasan kegiatan
4. Ikut menjaga dan memelihara KKLD
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BAB VII
PERIZINAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian kesatu
Perizinan

Pasal 14

(1). Setiap orang yang melakukan upaya pengelolaan KKLD diwajibkan 
memiliki izin dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari instansi 
terkait.

(2). Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi objek dan subjek perizinan, 
jenisperizinan, jangka waktu, tata cara dan persyaratan pemberian izin, 
berakhirnya izin, hak dan kewajiban dan sanksi pemegang izin.

(3). Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur 
dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua
Pembiayaan

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan pemanfaatan KKLD, berasal dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 16

1. Pengawasan terhadap pengelolaan kawasan konservasi laut daerah  
dilakukan melalui penjagaan dan patroli kawasan konservasi perairan.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas 
perikanan yang terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan 
Penyidik PNS lainnya serta Kelompok Masyarakat.
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BAB  IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
merupakan pencadangan kawasan Konservasi Nasional yang selanjutnya 
diusulkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk 
ditetapkan menjadi bagian kawasan konservasi perairan nasional. 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan.

Ditetapkan di  : Pangkajene
pada tanggal  : 16 Desember   2010 

 BUPATI
 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

 TTD

 SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di : Pangkajene
pada tanggal      :                  2010
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

 TTD

 ANWAR RECCA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2010 
NOMOR:
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PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a.   bahwa terumbu karang merupakan ekosistem yang 
produktif dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa untuk dimanfaatkan secara optimal, sehingga 
perlu dikelola berdasarkan prinsip pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;

  b.  bahwa pengelolaan ekosistem terumbu karang 
di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan 
berdasarkan keseimbangan antara pemanfaatan dan 
kelestarian yanq dilakukan secara terpadu dan sinergis 
oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 
pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan 
kelestarian, perlindungan dan peningkatan kondisi 
ekosistem terumbu karang;

  c. bahwa pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan 
pada ekosistem terumbu karang di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur sangat tinggi, mengakibatkan kondisi 
ekosistem terumbu karang sangat memprihatinkan 
dimana lebih dari 67 % kondisinya rusak dan kondisi 
yang sangaf baik hanya sekitar 6,7 %;

  d. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.38/MEN/2004 
tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu 
Karang, maka perlu mengatur pengelolaan ekosistem 
terumbu karang;
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  e. dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf 
d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Pengelolaan Ekosistem Terumbu di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur; 

 
Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa     
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Nomor 1649);

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik      Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor :     3419);

  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan     
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik    
Indonesia Nomor 4389);

  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun  2004  Nomor  118,  Tambahan  Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433), :     sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31  Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia    Tahun 2009 Nomor 154);

  5.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubffk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
indonesia Nomor 4844);

  6.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
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Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739);

  7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3776);

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Neqara Republik Indonesia Nomor 4737);

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134);

  12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 
PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

  13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 
PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan 
Kawasan Konservasi Perairan;

  14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 
PER.08/MEN/2009 tentang Peranserta dan 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah 
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Pesisir dan Puiau-pulau Kecil;

  15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 
PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.G5/
MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

  16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan 
Terumbu Karang;

  17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Terumbu Karang; 

 
  18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006-
2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 058);

  19.  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 
3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup 
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tahun 2006 Nomor 003 Seri E Nomor 001);

  20.  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 
4 Tahun 2007 tentang Pengelotaan Wilayah Pesisir dan 
Laut (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tahun 2007 Nomor 003 Seri E  Nomor 0004); 

MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan   : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN 
EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI PROVINSI NUSA 
TENGGARA TIMUR. 
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara  Timur.
3. Karang adalah kelompok hewan kecil bahari, termasuk dalam ordo 

Hexacoralia, Fisum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari 
jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik 
dengan zooxanthellae.

4. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem 
karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil zat kapur atau 
kalsium karbonat bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut 
lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.

5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan 
organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam 
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

6. Pengelolaan ekosistem terumbu karang adalah proses perencanaan, 
pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, monitoring dan evaluasi, 
pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian terumbu karang secara 
; berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, 
dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor dan antar 
pemerintah dengan dan pemerintah daerah, ekosistem darat dan laut, 
ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen untuk meningkatkan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

7. Perusakan ekosistem terumbu karang adalah tindakan yang menimbulkan 
perubahan langsung atau tidak langsung, mengurangi fungsi-fungsi 
alamiahnya yang mengakibatkan terumbu karang itu kurang atau tidak 
berfungsi lagi dalam menunjang daya dukung lingkungan pada ekosistem 
terumbu karang.

8. Kepentingan adalah para pengguna surnber daya pesisir dan pulau-pulau 
kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan 
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisionai, 
nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha 
perikanan dan masyarakat pesisir.

9. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan 
keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya terumbu karang agar 
senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi 
kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, pada waktu sekarang dan 
yang akan datang.

10. Pesisir adalah wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut batas di 
daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak 
tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, sedangkan 
batas di laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses 
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alami di daratan,
11. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek fungsional.

12. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok atau unsur 
masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam suatu wilayah atau 
sumberdaya yang terdapat dalam suatu wilayah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman dalam 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem terumbu karang bagi para 
pemangku kepentingan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk :
a. mewujudkan ststem pengelolaan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan 

terumbu karang secara tertib, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 
b. mewujudkan pemerataan manfaat ekonomi sumberdaya ekosistem 

terumbu karang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, 
c. mewujudkan masyarakat sadar hukum dalam pengelolaan ekosistem 

terumbu karang; 
d. mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan ekosistem 

terumbu karang secara terpadu antara  para  pemangku kepentingan; 
e. memelihara kelestarian fungsi-fungsi ekosistem terumbu karang agar 

tetap dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan; 
f. meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola 

sumberdaya terumbu karang secara terpadu oleh masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan ekosistem terumbu karang adalah :
a. terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi-

fungsi ekologis terumbu karang; 
b. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan 

ekosistem terumbu karang yang berkelanjutan; 
c. terkoordinasinya kebijakan pengelolaan ekosistem terumbu karang secara 

sinergis; 
d. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal 

melaiui upaya pemberdayaan masyarakat daiarn pengelolaan ekosistem 
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terumbu karang secara berkelanjutan; 
e. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang.

BAB III 
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :
a. pengelolaan ekosistem terumbu karang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, perlindungan, pelestarian; 
b. pencegahan kerusakan ekosistem terumbu karang; 
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ekosistem terumbu 

karang; 
d. pengawasan pengelolaan ekosistem terumbu karang.

BAB IV 
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu 
Perencanaan

Pasal 6

(1) Perencanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang dilakukan secara 
terpadu dan terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah atas prakarsa pemangku 
kepentingan, :

(2) Perencanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan/
atau pemangku kepentingan.

(3) Tahapan dalam perencanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang 
meliputi : 
a. menentukan tujuan dan kerangka acuan; 
b. membentuk organtsasi kerja; 
c. mengidentifikasi alternatif perubahan; 
d. melakukan analisis atau kajian; 
e. penilaian alternatif kegiatan; 
f. menentukan pilihan yang terbaik.

Bagian Kedua 
Pemanfaatan
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Pasal 7

(1) Pemanfaatan ekosistem terumbu karang terbatas hanya untuk 
kepentingan : 
a. konservasi; 
b. perikanan berkelanjutan; 
c. penelitian dan pengembangan; 
d. pendidikan dan pelatihan; 
e. wisata bahari yang ramah lingkungan.

(2) Pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk tujuan perdagangan hanya 
dapat dilakukan melalui kegiatan budidaya/transpiantasi karang yang 
mendapat persetujuan Gubernur. 

(3) Pemanfaatan terumbu karang secara aiarni tidak diperkenankan di dalam 
kawasan konservasi perairan.

Bagian Ketiga 
Perlindungan

Pasal 8

(1) Kegiatan perlindungan ekosistem terumbu karang meliputi :
 a. perlindungan daerah-daerah kritis dan penting yang menunjang 

kelangsungan hidup ekosistem terumbu karang; 
 b. pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan keutuhan 

potensi ekosistem terumbu karang dan perubahan fungsi kawasan; 
 c. penetapan spasial-spasial terumbu karang yang terancam punah.

(2)  Kegiatan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau pemangku kepentingan 
dan kegiatan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pelestarian

Pasal 9

(1) Pelestarian ekosistem terumbu karang dapat dilakukan melalui  
rehabilitasi.

(2) Kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang dapat dibedakan 
rehabilitasi secara alami dan rehabilitasi secara buatan.    

(3)  Kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang sebagaimana :      
pada ayat (2), dilakukan melalui ; 
a. memperbaiki habitat ekosistem terumbu karang;
b. membuat terumbu karang buatan atau transplantasi terumbu karang;
c. melindungi spesies biota laut;
d. melakukan pengayaan terhadap sumberdaya hayati pada  ekosistem 
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terumbu.
(4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau pemangku kepentingan.

BAB V 
PENCEGAHAN

Pasal 10

(1) Pencegahan kerusakan ekosistem terumbu Karang meliputi kegiatan-
kegiatan : 
a. penyadaran masyarakat akan   manfaat   ekosistem terumbu   karang; 
b. sosiaiisasi dan penyebaran informasi tentang pengelolaan ekosistem 

terumbu karang; 
c. pendidikan terkait pengeioiaan ekosistem terumbu karang.

(2) Pencegahan kerusakan ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau para 
pemangku kepentingan. 

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi 
pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkata sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim yang ditetapkan oleh 
Gubernur.

(3) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berasai dari instanst teknis tingkat provinsi.

(4) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
bertanggung jawab kepada Gubernur.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim, dilaporkan secara 
berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kepada Gubernur. 

(6) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada 
masyarakat melalui media cetak dan/ atau media elektronik.
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BAB VI 
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dan/atau pemangku kepentingan melakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan ekosistem terumbu karang.

(2) Pengawasan Pengelolaan ekosistem terumbu karang dilakukan oleh 
Gubernur yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh tim pemantauan 
dan evaluasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 

(3) Hasil pengawasan terhadap ekosistem terumbu karang dilaporkan kepada 
Gubernur.

BAB VIII 
RERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan di dalam dan/atau di sekitar 
kawasan ekosistem terumbu karang dengan cara : 
a. membentuk kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) ekosistem 

terumbu karang di wilayah desa pesisir; 
b. turut aktif memberikan saran dan informasi tentang kondisi 

pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang terjadi di lapangan; 
c. menjaga dan memelihara kelestarian ekosistem terumbu karang;
d. membantu melakukan pengawasan ekosistem terumbu karang;
e. wajib   melaporkan   kepada   pemerintah   apabila   melihat   gangguan 

ekosistem terumbu karang.
(2) Memberdayakan   masyarakat   dalam   pengelolaan   ekosistem   terumbu 

karang dilakukan melalui : 
a. menghidupkan dan mengaktifkan fungsi dan peran kelompok 

masyarakat pengawas (pokmaswas) ekosistem terumbu karang yang 
dibentuk ; 

b. ikut kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang dalam bentuk 
transplantasi terumbu karang; 

c. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat pesisir 
untuk meningkatkari pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan 
ekosistem terumbu karang.
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BAB IX 
PENDANAAN

Pasal 14

(1) Pendanaan untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang dapat bersumber 
dari dana APBN, APBD, Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dan dana 
masyarakat.

(2) Pendanaan program pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan 
suatu analisis biaya dan manfaat,

(3) Mekanisme pendanaan pengelolaan ekosistem. terumbu karang 
dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan’pemerintahan yang 
baik yaitu terbuka, jujur, adil dan bertanggung jawab dengan berpihak 
kepada masyarakat. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, nnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur.
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Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 12 Oktober 2010
 
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA 

Diundangkan di Kupang 
pada tanggal, 12 Oktober 2010

 SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 FRANSISKUS SALEM 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN  2010
NOMOR 041 
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PENJELASAN 

ATAS

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR         TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG 
Dl PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I.  UMUM
Ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut sangat potensial untuk 
dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bila dikelola dengan 
baik tanpa mengabaikan karaktertstik dan daya dukung lingkungannya. 
Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Provinsi Kepulauan di Indonesia 
yang ekosistem khas tropik dengan kekayaan sumberdaya pesisir yang 
sangat besar. Berbagai sumberdaya hayati dengan keanekaragaman jenis 
yang cukup tinggi tersebar hampir merata yang dapat dimanfaatkan untuk 
pembangunan ekonomi di daerah ini.

Sumberdaya pesisir dan laut yang cukup melimpah di daerah ini 
merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan modal dasar 
yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk itu perlu 
dioptimalkan pengelolaannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan 
bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, baik bagi masa kini maupun 
bagi generasi mendatang. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut 
secara optimal dan lestari hanya dapat dilakukan bilarnana faktor-faktor 
eksternal yang menyebabkan tekanan ekologis terhadap sumberdaya dan 
ekosistemnya dapat dihindarkan atau paling tidak diminimalisir.

Wilayah pesisir dan taut, khususnya di daerah tropis terdapat beberapa 
macam ekosistem alami yang mempunyai potensi ekologis sangat penting, 
terutama dalam menunjang produktivitas sumberdaya perikanan dan 
kelautan. Untuk sektor perikanan paling tidak berasal dari ekosistem 
utama, khususnya terumbu karang.

Ekosistem terumbu karang tumbuh dan berkembang optimum pada perairan 
dangkal dengan air yang jernih. Ekosistem ini memiliki produktivitas yang 
sangat tinggi, sehingga memungkinkan perairan ini sering merupakan 
tempat pemijahan (spawning ground), pengasuhan (purser/ground) dan 
mencari makan (feeding ground) dari kebanyakan ikan. Karena itu secara 
otomatis potensi perikanan di karang sangat tinggi, selain manfaat lainnya 
seperti sebagai rekreasi, penghalang pesisir dan mencegah terjadinya erosi.

=  13  =



876

Potensi ekosistem terumbu karang yang sudah dikenal sejak lama sekarang 
sudah terancam kelestariannya oleh berbagai faktor. Pada dasarnya 
kerusakan ekosistem terumbu karang dapat disebabkan oleh faktor alam, 
seperti perubahan suhu dan salinitas air laut, perubahan iklim, ombak 
keras, topan, gempa dan tsunami. Namun kerusakan yang lebih banyak 
dan lebih parah diakibatkan oleh pengaruh anthropogenis (aktivitas 
manusia), seperti penambangan karang dengari atau tanpa bahan 
peledak, pembuangan limbah panas, penggundulan hutan di lahan atas, 
pengerukan di sekitar terumbu karang, kepariwisataan, penangkapan ikan 
bias dengan menggunakan bahan beracun, dan penangkapan ikan dengan 
bahan peledak.

Dengan melihat potensi dan pentingnya ekosistem terumbu karang 
namun tingkat kerusakan tinggi sudah mengancam kelestariannya, maka 
untuk melindunginya dan kepunahan dan tetap terpelihara serta iestari 
diperlukan tindakan penangguiangan yang cepat dan tepat. Berbagai 
upaya telah dilaksanakan untuk menyelamatkan terumbu karang dan 
menjaga agar tetap ada untuk dinikmati oleh generasi mendatang, Semua 
upaya tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah. Hal inilah yang mendasari pentingnya Peraturan 
Gubernur tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
 Cukup jelas.

Pasal 2
 Cukup jelas.

Pasal 3
 Cukup jelas.

Pasal 4
 Cukup jelas.

Pasal 5
 Cukup jelas. 

Pasal 6
 Cukup jelas.

Pasal 7
 Ayat (2)     

Budidaya/transplantasi karang adalah kegiatan membudidaya karang 
dengan metoda transplantasi karang secara alami dengan media 
karang itu sendiri atau secara buatan dengan media ban bekas atau 
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cor semen beton dilakukan masyarakat terhadap terumbu karang 
yang berkembang seeara alamiah diiokasi kawasan konservasi 
perairan yang dilindungi.

Pasal 8
 Ayat (1) huruf c, 

Spasial-spasial terumbu karang meliputi jenis dan areal terumbu 
karang,

Pasal 9
 Cukup jelas.

Pasal 10
 Ayat (1) huruf b

Sosialisasi dilakukan melalui media cetak, elektronik dan dalam 
perternuan formal dan informal

Pasal 11
 Cukup jelas.

Pasal 12
 Cukup jelas.

Pasal 13
 Cukup jelas.

Pasal 14
 Cukup jelas.

Pasal 15 
 Cukup jelas.

TAMBAHAN   BERITA   DAERAH   PROVINSI   NUSA   TENGGARA   TIMUR 
NOMOR 0001. 
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PERATURAN BUPATI BUTON 
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG 

PEMANFAATAN TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang   :  a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, dipandang perlu 
mengatur mengenai teknis pelaksanaan pemanfaatan 
terumbu karang berbasis masyarakat;

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pemanfaatan Terumbu Karang Berbasis 
Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822);

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419);

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan United Nations Convention on Biological 
Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengenai Keanekaragaman Hayati);

  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
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Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433); Sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor (45 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; 

  6.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Republik 
Indonesia tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

  7.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739);

  8.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor Republik Indonesi Nomor 4966);

  9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373);

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
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Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4779);

  13.  Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung; 

  14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.17./MEN/2008 tentang Kawasan Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil;

  15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan 
Kawasan Konservasi Perairan;

  16.  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Terumbu Karang;

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Sumber daya Pesisir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 42 Tahun 
2007);

  18.  Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi      
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2011 Nomor 1);

  19.  Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2011 Nomor 3);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN 
TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang diniaksud dengan :
1. Kepala Daerah adalah Bupati Buton,
2. Daerah adalah Kabupaten Buton,
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus 

hidupnya berada di dalarn lingkungan perairan,
6. Pemanfaatan Berbasis Masyarakat adalah pemanfaatan yang 

menempatkan masyarakat sebagai pengelola sumber daya alam dan 
jasa lingkungan yang didukung oleh Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dunia usaha.

7. Pemanfaatan secara tradisional adalah pemanfaatan terumbu karang 
dengan cara menerapkan nilai-nilai/kearifan lokal yang masih berlaku 
dalam tata kehidupan masyarakat.

8. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo 
Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup mernbentuk koloni terdiri dari 
jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik 
dengan zooxanthellae.

9. Terumbu karang adalah struktur dalam laut dangkal yang berfungsi sebagai 
penahan gernpuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan 
konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur dan organisasi 
mensekrasikan kapur.

10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh menyeluruh dan saling rnempengaruhi dalam bentuk 
keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

11. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penumnan daya 
dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam.

12. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk                 hidup lain.

13. Ramah lingkungan adalah segala kegiatan orang yang memperhatikan 
lingkungannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar tercapai 
kelestarian lingkungan.
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14. Habitat adalah lingkungan tempat manusia, hewan dan tumbuhan hidup 
dan berkembang biak.

15. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan seluruh 
makhluk hidup yang ada di bumi meliputi hubungan antar organisme dan 
hubungan antara organisme dengan lingkungannya.

16. Unik adalah bentuk atau jenis flora dan fauna di dalam laut yang memiliki 
kekhasan tersendiri dan disenangi masyarakat,

17. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas 
sektor melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target 
pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana 
tingkat nasional.

18. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik 
fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

19. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui 
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya 
dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai 
satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

20. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan 
tidak mengekstrak sumber daya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya 
untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir,

21. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang rnasih berlaku dalam tata 
kehidupan masyarakat,

22. Adat istiadat adalah norma-norma kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat 
setempat/tertentu secara turun temurun dan diakui/ditaati keberadaannya 
oleh masyarakat yang bersangkutan.

23. Budidaya terumbu karang adalah upaya mempercepat pengembangan 
terumbu karang dengan melakukan pemotongan sebagian terumbu 
karang di alam untuk indukan.

24. Transplantasi adalah mengambil sebagian koloni karang dari koloni primer 
dan kemudian diletakkan di tempat tertentu,

25. Tata ruang wilayah adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan, baik 
direncanakan rnaupun tidak, terhadap ruang yang merupakan kesatuan 
geograiis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

26. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir 
yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan 
modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha 
perikanan dan masyarakat pesisir.

27. Pemanfaatan ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang 
dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan sumber daya 
hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti penangkapan ikan dan 
biota lain yang terdapat di ekosistem terumbu karang,

28. Pemanfaatan non-ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu 
karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumber daya hayati 
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lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti pemanfaatan keindahan 
panorama dan jasa lingkungan lainnya untuk pariwisata bahari.

29. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum.

BAB II
PEMANFAATAN TERUMBU KARANG

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 2

Setiap orang yang akan inemanfaatan tenirnbu karang berbasis masyarakat 
wajib memperhatikan tujuan sebagai berikut:

a. membentuk kesadaran masyarakat dan para pemangkn kepentingan 
dalam menjaga  dari  pengrusakan  terumbu karang dan  terpeliharanya  
terumbu karang secara berkelanjutan; 

b. meningkatkan kemampuan masyarakat/pemangku kepentingan dalain 
raengelola surnber daya terumbu karang secara bertanggung jawab; dan 

c. membentuk kemandirian masyarakat dalam perlindungan dan 
pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya.

Pasal 3

Sasaran pemanfaatan terumbu karang berbasis masyarakat adalah :
a. berkurangnya laju degradasi terumbu karang;
b. terlaksananya   pola   pemanfaatan   terumbu   karang   berbasis   

masyarakat, sehingga terpeiiharanya terumbu karang secara lestari; dan 
c. terwujudnya pengelolaan terumbu karang yang seimbang dan 

meningkatnya kemampuan daya dukung lingkungan.

Pasal 4

Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan 
pemanfaatan terumbu karang harus memperhatikan :
a. karakteristik ekosistern terumbu karang;
b. potensi sumber daya kawasan terumbu karang;
c. tata ruang wilayah dan rencana zonasi pesisir dan laut; dan
d. kearifan lokal.

Pasal 5

Setiap orang dan pemangku kepentingan  dalam memanfaatkan terumbu 
karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, rencana kegiatan harus 
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memperhatikan : 
a. rencana strategis pengelolaan terumbu karang ; 
b. aspirasi para pemangku kepentingan; dan 
c. kondisi sosial masyarakat nelayan.

Pasal 6

Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam memanfaatan terumbu karang 
dilarang untuk melakukan kegiatan yang berakibat pada :
a. rusaknya habitat biota laut;
b. kematian ikan karang/biota lainnya;
c. meningkatnya suhu air;
d. terjadinya sedirnentasi dan mempengaruhinya kekeruhan perairan;
e. menurunnya spesies karang; dan 
f. timbulnya keracunan terhadap habitat biota laut sebagai akibat 

menumpuknya polutan atau pencemaran perairan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ekstraktif

Pasal 7

(1) Setiap orang dan pemangku kepentingan dapat melakukan kegiatan 
pemanfaatan secara ekstraktif dengan melakukan penangkapan /
pengambilan terhadap:
a. ikan hias dan ikan karang;
b. ikan lainnya;
c. tumbuhan berupa rumput laut; dan
d. hasil budidaya terumbu karang. 

(2) Penangkapan terhadap ikan karang dan ikan lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus dilakukan dengan ketentuan; 
a. bukan ikan karang yang dilindungi;
b. penangkapan ikan karang dengan cara dan alat yang ramah 

lingkungan;
c. jumlah yang boleh ditangkap sesuai dengan kuota sebagaimana 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; dan
d. penunjukan lokasi penangkapan.

Bagian Ketiga 
Pemanfaatan Non-Ekstraktif

Pasal 8

(1)  Setiap orang dan pemangku kepentingan dapat melakukan kegiatan 
pemanfaatan terumbu karang secara non-ekstraktif yaitu berupa 
pemanfaatan keindahan/panorama alam dan jasa-jasa lingkungan lainnya 
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untuk keperluan wisata dan rekreasi,
(2) Pemanfaatan jasa-jasa lingkungan kawasan terumbu karang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. wisata selam/ rekreasi selam,
b. ambil gambar/foto; dan
c. menikmati/mengamati tumbuhan terumbu karang. 

(3) Setiap orang dalam melakukan Pemanfaatan terhadap jasa-jasa 
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu hams 
memiliki izin dari Dinas.

Pasal 9

(1)  Selain pemanfaatan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 dan Pasal 8, setiap orang dan pemangku kepentingan     
dapat melakukan kegiatan berupa : 
a. penelitian; dan 
b. pendidikan dan pelatihan.

(2)  Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan 
pemanfaatan dengan penelitian serta pendidikan dan pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus merniliki izin 
dari Dinas. 

Bagian Keempat 
Pemanfaatan Secara Tradisional

Pasal 10

(1) Nelayan tradisional yang melakukan kegiatan Pemanfaatan ikan, terumbu 
karang dan ikan lainnya dengan cara dan/atau alat tradisional yang 
dipergunakan hanya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga tidak 
diwajibkan meiliki izin,

(2) Nelayan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar 
sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

(3) Pemerintah Desa dapat mencatat hasil penangkapan ikan yang dilakukan 
oleh nelayan tradisional serta dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
fasilitas atau alat tangkap yang dipergunakan.

Bagian Kelima 
Budidaya Terumbu Karang

Pasal 11

(1) Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan 
budidaya terumbu karang dapat raengembangkan melalui budidaya 
teknik transplantasi.

(2) Dalam pengembangan budidaya terumbu karang sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1) setiap orang harus memperhatikan lokasi, jenis karang, 
kualitas perairan dan kesiapan masyarakat pengelola.

(3) Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan 
budidaya terumbu karang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2), 
wajib menjaga terjaminnya keanekaragaman genetik karang.

Bagian Keenam
Rehabilitasi

Pasal 12

(1)  Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan 
rehabilitasi terumbu karang dengan cara : 
a. transplantasi ; 
b. perlindungan terumbu karang dan spesies biota laut untuk tumbuh 

dan berkembang secara alami; dan 
c. pengaturan wilayah konservasi dan pemanfaatannya.

(2)  Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan 
rehabilitasi terhadap terumbu karang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memperhatikan keseimbangan ekosistern dan/atau 
keanekaragaman suinber daya hayati setempat.

(3) Pengaturan wilayah koservasi dan pemanfaatannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

(1)  Setiap orang dan pemangku kepentingan dalam melakukan rehabilitasi 
sumber daya non-hayati harus dilakukan dengan cara yang ramah 
lingkungan.

(2) Setiap orang dan pemangku kepentingan yang secara langsung 
memperoleh manfaat dari sumber daya terumbu karang wajib 
melaksanakan rehabilitasi.

BAB III 
PEMANFAATAN BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat,  dilakukan 
melalui pemberian hak kepada masyarakat untuk :

a. mernperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan 
pemanfaatan terumbu karang di dalam wilayah desanya ; 

b. berperanserta dalam perumusan kebijakan  pengeiolaan dan pelaksanaan 
kegiatan    usaha    dan/ atau    kegiatan    lainnya    yang    berkaitan  
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dengan pemanfaatan terumbu karang;
c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam pemanfaatan terumbu 

karang ; 
d. mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan izin usaha 

dan/atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang; dan 
e. mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan 

sebagai sumber penghidupan yang telah berkmgsung secara turun-
temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV 
PERIZINAN

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pengelolaaan dan pemanfaatan 
terumbu karang dengan ketentuan : 
a. izin dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum 

Indonesia ; dan 
b. syarat-syarat administrasi dan prosedur pemberian izin sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pemberian izin, 

perpanjangan izin dan pencabutan dan atau pembatalan izin pengeiolaan 
dan pemanfaatan terumbu karang.

(3) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan pemberian izin kepada warga/
penduduk Kabupaten Buton.

BAB V 
LARANGAN

Pasal 16

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dalam kawasan terumbu 
karang, hal-hal sebagai berikut : 
a.  membuang jangkar ; 
b.  berjalan di atas karang ; 
c.  menggunakan alat pendorong perahu ; 
d. mengambil karang untuk hiasan dan/atau cinderamata yang berasal 

dan alam ; dan 
e.  membuang sampah atau limbah industri dan kapal.

(2) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan potensi terumbu karang 
dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat 
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dan atau cara, atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan 
sumber daya ikan dan terumbu karang.

BAB VI 
SANKSI

Pasal 17

(1)  Terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan yang menyimpang dari 
syarat-syarat pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 
Pasal 5 dikenakan tindakan peringatan untuk memenuhi/melengkapi 
persyaratannya.

(2) Terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan yang menimbulkan hal-hal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan tindakan administratif 
berupa pembekuan sementara dan atau pencabutan terhadap izinnya.

(3) Terhadap pengusaha yang dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan 
yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan tindakan 
administratif berupa pencabutan izin.

(4)  Setiap orang, badan hukum, dan pemangku kepentingan yang dengan 
sengaja melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Terhadap perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan-
kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
diberikan tindakan peringatan, dan dapat dikenakan sanksi berupa 
penyitaan terhadap benda-benda atau fasilitas yang dipergunakan dalam 
penangkapan ikan apabila yang bersangkutan telah mendapat peringatan 
sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.
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Ditetapkan di Pasarawajo
pada tanggal, 30 Januari 2012

Pj. BUPATI BUTON

H. NASRUAN

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal, 1 Februari 2012 
SEKRETARIS KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDIN SYUKUR, SB. M.SI
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2012 NOMOR
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