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Arus globalisasi mempengaruhi pembangunan di segala bidang, ke semua Negara 

termasuk Negara-negara berkembang di Asia Tenggara, demikian juga Indonesia. Pada tiga  

dekade terakhir ini Indonesia berhasil menaikkan taraf hidup masyarakat di berbagai bidang. 

Akan tetapi, pembangunan-pembangunan yang dilakukan pun terkadang membawa dampak 

baik positif maupun negatif. Hal itu pun berlaku di daerah pesisir pantai dan laut dengan 

berbagai macam pembangunan yang tak jarang menimbulkan kerusakan bencana ekologis di 

kawasan pesisir pantai dan laut. Pembangunan dengan dampak negatif yang dilakukan di 

antaranya adalah pencemaran air yang terus berlangsung, tidak hanya berasal dari kegiatan di 

daratan dan daerah aliran sungai, tetapi juga kawasan pesisir pantai dan arah laut. 

Pengrusakan habitat sumber daya hayati melalui berbagai cara yang tak wajar acap kali 

terjadi di wilayah pesisir dan perariran Indonesia. Seperti contoh penangkapan ikan dengan 

cara pengeboman, pengambilan terumbu karang secara ilegal, penangkapan ikan laut hias, 

penangkapan hewan-hewan yang dilindungi seperti contoh ikan hiu dan pengrusakan hutan 

mangrove. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk di berbagai bidang. Di antaranya 

penurunan pendapatan masyarakat, juga pemusnahan plasma nuftah. 

Berbagai macam kegiatan pembangunan yang berlangsung di kawasan pesisir pantai 

seperti pembangunan pelabuhan, industri pemindangan ikan, perumahan, pariwisata, 

pertambangan dan perikanan perlu mendapat perhatian khusus dari pihak Pos Angkatan Laut 

selaku pihak yang berwenang atas penegakkan hukum di daerah pantai atas pelanggaran-

pelanggaran yang mungkin terjadi. Di sinilah peran Pos Angkatan Laut sangat dibutuhkan 

dalam hal edukasi/pembinaan masyarakat pesisir pantai guna meningkatkan kesadaran 



masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut serta menjaga kelestarian habitat 

sumber daya hayatinya. 

Pos Angkatan Laut sebagai wadah dari TNI AL yang berperan sebagai penegak hukum 

dalam lingkungan masyarakat pesisir pantai tentu harus menjalin hubungan baik dengan 

masyarakat pesisir untuk menghindari kesalahpahaman kedua pihak. Seperti contoh 

pemukiman masyarakat yang berdiri (secara illegal) di atas tanah milik pemerintah, jika tanah 

tersebut digusur dengan tujuan untuk kepentingan pemerintah tentu akan menunai protes 

masyarakat dalam bentuk demonstrasi, pengrusakan fasilitas umum dan sebagainya. Demikian 

juga pengambilan benur, pembuangan limbah pindang ke laut dan sebagainya. Di sinilah peran 

Pos Angkatan Laut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Itulah mengapa hubungan 

yang baik antara pihak Pos Angkatan Laut dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal 

penegakkan hukum untuk tetap menjaga kelestarian kawasan pantai demi kepentingan 

bersama. 

Kesalahpahaman dapat terjadi karena ketidakjelasan pengaturan pemanfaatan kawasan 

pesisir dan pantai. Terlalu banyaknya pihak serta departemen yang mungkin terkait atau bahkan 

mengaitkan diri dengan kawasan ini. Ironisnya, pemerintah daerah sendiri sebagai pemilik 

kawasan bisa dikatakan tidak mahir dalam mengatur dan memanfaatkan kawasan dari pesisir. 

Dari sinilah peran Pos Angkatan Laut sangat dibutuhkan untuk membina masyarakat awam 

yang pada umumnya tak mengerti secara jelas peraturan-peraturan serta kejelasan pemanfaatan 

daerah pesisir.  

Kawasan pesisir yang merupakan wilayah yang sangat berarti bagi kehidupan manusia 

di bumi haruslah sangat dijaga kelestariannya. Sebagai wilayah dengan keunikan 

ekosistemnya, kawasan pesisir sangat dipedulikan oleh dunia khususnya dalam bidang 

lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Untuk itu 

perlu perhatian serius dari pihak berwenang untuk mencegah terjadinya bencana-bencana yang 

tidak diinginkan, karena wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan dengan potensi sumber 

daya alam terbesar yang turut berperan dalam perkembangan sektor perekonomian melalui 

kegiatan perdagangan antardaerah, antarpulau, bahkan antarbenua. 

Pos AL juga turut berperan dalam pengembangan kelestarian kawasan pantai dengan 

menegakkan hukum kelautan secara tepat dan tegas tanpa pandang bulu dengan berdasar pada 

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 

kecil, yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman menjadi Undang-Undang 



Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang 

Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang memiliki peraturan pelaksanaan 

diantaranya adalah : 

 Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau 

kecil terluar ; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2010 tentang migitasi bencana di 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ; 

 Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai ; 

 Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut ; 

 Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang penetapan pulau-pulai kecil 

terluar. 

Dalam ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan serta 

pengendalian sumber daya di daerah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil antarsektor, antar 

pemerintah, serta antara ekosistem darat dan laut yang juga menunjang sektor perekonomian 

masyarakat pesisir. 

Dasar hukum dari UU 27 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 27 

tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah Pasal 20, Pasal 

21, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Tercatat, dalam satu dekade terakhir ini kawasan pesisir cenderung mengalami 

kerusakan akibat aktivitas orang-orang dalam memanfaatkan sumber dayanya secara 

berlebihan dan tak mentaati peraturan atau juga disebabkan oleh bencana alam yang akhir-

akhir ini kerap terjadi mengakibatkan kerusakan ekosistem alam. Faktor lain yaitu kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk kembali menghijaukan hutan mangrove yang telah gundul karena 

ulah pihak tak bertanggung jawab yang pada akhirnya ketika hujan turun deras dapat 

menyebabkan banjir kawasan pesisir. Padahal, wilayah pesisir merupakan kawasan 

penghambat gelombang air laut masuk ke darat, sehingga jika kawasan hutan mangrove tidak 

terjaga kelestariannya, sudah dapat dipastikan tidak akan ada lagi yang akan menghambat 

gelombang tsunami jika gelombang besar terjadi. 



Itulah mengapa perlu diadakannya edukasi pembinaan bagi masyarakat pesisir untuk 

mentaati peraturan yang teah ditetapkan guna mewujudkan ekosistem darat dan laut yang 

terjaga serta mewujudkannya keamanan kawasan pesisir demi kenyamanan bersama. 

Menurut Yuswar Zairul Basri (Basri, 2007:130) bahwa pengaturan wilayah pesisir 

merupakan satu hal yang sangat penting  karena ada 140 juta penduduk atau 60 persen 

penduduk tinggal di wilayah pesisir pantai yang mengakibatkan sekurang-kurangnya terdapat 

24 kota besar serta 181 kabupaten di Indonesia yang menjadi pusat pertumbuhan sektor 

perekonomian, sektor industri, dan berbagai aktivitas yang dilakukan di wilayah pesisir pada 

tahun 2000. 

Setiap kawasan pesisir pastinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun pada 

umumnya wilayah pesisir memiliki beberapa karakteristik umum seperti yang disebutkan oleh 

Radiarta (Radiarta, I.N; Saputra, A; dan Priono B, 2004:19) yaitu : 

 Kawasan pesisir sebagai wilayah pertemuan antar berbagai aspek kehidupan 

yang ada di laut, udara serta daratan, sehingga bentuk wilayah pesisir 

merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (whatering) 

dan pembangunan dari ketiga aspek kehidupan tersebut. 

 Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan mulai dari ikan langka, ikan 

hias atau bahkan ikan-ikan yang menjadi bahan konsumsi masyarakat pada 

umumnya. 

 Wilayah yang sempit namun memiliki kesuburan tinggi menjadi salah satu 

ciri ekosistem daerah pesisir yang unik sehingga menjadi sumber dari zat 

penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat maupun laut. 

 Memiliki gradient perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada kawasan yang 

sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berlarian. 

 Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan, baik pembangunan 

sectorial maupun  regional serta mempunyai dimensi international. 

Ekosistem Pesisir Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir secara garis 

besar terdiri dari tiga kelompok, yaitu : 

 Sumber daya alam dapat pulih (renewable resources), seperti contoh hutan 

mangrove, ekosistem terumbu karang, rumput laun serta sumber daya 

perikanan laut dan sebagainya. 



 Sumber daya tak dapat pulih (non-renewble resources) merupakan sumber 

daya alam yang tak dapat pulih dari seluruh mineral dan geologi, seperti 

contoh minyak gas, timah, tanah liat dan sebagainya. 

 Jasa-jasa lingkungan (enviormental services), meliputi fungsi kawasan pesisir 

dan lautan sebagai daerah rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan 

komunikasi, sumber energy, pertahanan keamanan dan sebagainya. 

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kawasan pesisir menyumbangkan sumber daya 

alam yang begitu besar bagi aspek kehidupan manusia terutama masyarakat pada umumnya. 

Hal ini dapat menyatakan bahwa penjagaan kelestarian ekosistem laut dan kawasan pesisir 

memanglah perlu dilakukan untuk keberlangsungan sumber daya alam yang tersedia. 

Bayangkan saja bagaimana jadinya jika ekosistem di kawasan pesisir dan lautan tak terjaga, 

penangkapan ikan secara illegal dengan tata cara yang melanggar peraturan sudah pasti akan 

menimbulkan kerusakan ekosistem yang akan berdampak bagikehidupan kita. 

Oleh karena itulah mengapa perlu diadakannya binaan edukasi pada masyarakat pesisir 

agar tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut demi keberlangsungan sumber daya 

yang akan kita nikmati nantinya. Jika ekosistem terjaga, keberlangsungan aspek kehidupan kita 

pun akan terjamin. Begitu pula sebaliknya. Tidak ada alasan utuk kita tidak menjaga kelestarian 

ekosistem dan mentaati peraturan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Yuswar Zairul Basri (Basri, 2007 : 130). “Penelitian hukum tentang perlindungan 

kawasan pantai.” https://bphn.go.id 

Radiarta (Radiarta, I.N; Syahputra. A; Priono B, 2004 : 19), “Penelitian hukum 

tentang perlindungan kawasan pantai.” https://bphn.go.id 

 

https://bphn.go.id/
https://bphn.go.id/

