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Koordinator Bidang Kemaritiman yang meliputi Bidang Koordinasi Kedaulatan
Maritim; Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa; Bidang Koordinasi
Infrastruktur; Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia IPTEK dan Budaya Maritim;
serta Sekretariat Kementerian selama satu tahun anggaran.
Pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini tidak terlepas dari bantuan
pihak terkait. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak terkait atas bantuannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini,
sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan masih banyak
kekurangannya. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang
konstruktif dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas pelaporan
kedepannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta,

Maret 2018

Sekretaris Kemenko Kemaritman

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman i

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... i
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................ii
DAFTAR TABEL ...............................................................................................................................v
DAFTAR GAMBAR..........................................................................................................................v
I.

PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 6

II. ISU/KEBIJAKAN YANG BERKEMBANG ...................................................................... 10
III. PELAKSANAAN KEGIATAN ............................................................................................ 12
3.1 Terwujudnya Pembangunan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang
Berperan Aktif dalam Kerja sama Maritim Regional dan Global. .............................. 12
3.1.1

Penetapan Batas Maritim Indonesia ..................................................................... 12

3.1.2

Penanggulangan IUUF ............................................................................................ 18

3.1.3

The Second IORA .................................................................................................... 22

3.1.4
Pertemuan Lanjutan Technical Consultation on Voluntary Guidelines of Catch
Documentation Schemes (TC VG-CDS) .................................................................................. 24
3.1.5

International Maritim Organization ..................................................................... 25

3.1.6

Pembahasan Tindak Lanjut Kerja sama Maritim RI-USA ................................ 28

3.1.7

Koordinasi Kenavigasian dan Keselamatan Maritim ......................................... 30

3.1.8

Penyelenggaraan Archipelagic Island State (AIS) Conference ................................. 32

3.2 Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber daya Alam, serta Jasa
Kemaritiman yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global....................................... 32
3.2.1 Pengembangan Pariwisata .............................................................................................. 33
3.2.2

Pembentukan dan Pengembangan BOP Kawasan Pariwisata.............................. 39

3.2.3

Penanganan Isu/Kasus Lingkungan ....................................................................... 43

3.2.4

Industri Hasil Laut dan Perikanan .......................................................................... 63

3.2.5
Konferensi “Marine Environment and UN Sustainable Development Goals 14
(Life Below Water)” ................................................................................................................. 72
3.2.6

The UN Ocean Conference ........................................................................................... 73

3.2.7

Our Ocean Conference .................................................................................................. 75

3.2.8

Jasa Kemaritiman ..................................................................................................... 75

3.2.9

Pengelolaan Sampah ................................................................................................ 82
LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman ii

3.2.10

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut........................................................... 88

3.2.11

Tata Ruang Laut dan Pulau ................................................................................... 102

3.3 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Maju dan Terpadu Untuk
Peningkatan Daya Saing, dan Pemerataan dan Keseimbangan Pertumbuhan
Ekonomi Berbasis Kemaritiman ..................................................................................... 108
3.3.1.

Koordinasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ........................ 108

3.3.2.
Penyelenggaraan National Conference On Waste To Energy Best International Practices
In Waste Management And Waste To Energy Implementation .................................................. 110
3.3.3.

Koordinasi Tindak Lanjut Penghapusan Merkuri ............................................... 111

3.3.4.

Rapat Koordinasi tentang Relaksasi Ekspor Mineral .......................................... 114

3.3.5.
Koordinasi Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pembangunan
Nasional (P2DN) .................................................................................................................... 115
3.3.6.

Kegiatan Regional Investment Forum (RIF) di Bali ........................................... 117

3.3.7.
Penyelesaian Permasalahan Pertambangan PKP2B PT. Mantimin Coal Mining
Prov. Kalimantan Selatan ...................................................................................................... 117
3.4 Memperkuat Jatidiri sebagai Bangsa Bahari yang Maju, Berkarakter dan Berbudaya
Nusantara ........................................................................................................................... 119
3.4.1.

Kerja Sama Atasi Masalah Sampah Plastik ....................................................... 119

3.4.2.

Koordinasi dengan Masyarakat Adat Mimika ................................................... 119

3.4.3.

Pengembangan Geopark ....................................................................................... 121

3.4.4.

Penyelenggaraan Sail............................................................................................. 122

3.5 Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Kemenko
Maritim .............................................................................................................................. 125
3.5.1.

Penyempurnaan Sistem Informasi Perencanaan ................................................ 125

3.5.2.

Penyusunan Kodifikasi Program Kemaritiman ................................................. 125

3.5.3.

Rapat Koordinasi Nasional Kemaritiman tahun 2017...................................... 126

3.5.4. Rapat Trilateral Meeting dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan ............................................................. 128
3.5.5. Pembahasan Reviu Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Tahun 2015-2019 .................................................................................................................... 128
3.5.6. Konsultasi Publik Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman 2015-2019 ........................................................................................................ 130
3.5.7.

Entry Meeting Evaluasi RB dan SAKIP ............................................................. 132

3.5.8.

Penyusunan RKA-KL Tahun 2018 ...................................................................... 135

3.5.9.

Pembahasan RPP Industri Maritim..................................................................... 135

IV. PERKEMBANGAN SUMBER DAYA.............................................................................. 138

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman iii

4.1 Kelembagaan ..................................................................................................................... 138
4.2 Sumber daya Keuangan .................................................................................................... 139
4.2.1.

Realisasi Anggaran ................................................................................................. 139

4.2.2.

Dukungan Program terhadap Pencapaian Kinerja .............................................. 142

V. KENDALA DAN PERMASALAHAN.............................................................................. 145
Beberapa kendala dan permasalahan yang didhadapai selama tahun 2017 adalah: ............ 145
VI. PENUTUP .............................................................................................................................. 146

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman iv

DAFTAR TABEL
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6

Jenis kegiatan yang akan diusulkan dalam konferensi IORA ........................................ 22
Jumlah Kondisi Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman ........................................... 139
Pagu dan Realisasi TA 2017 per Unit Eselon I ............................................................. 140
Realisasi Anggaran/Bulan TA. 2017 ............................................................................. 141
Realisasi Anggaran Kumulasi TA. 2017 ........................................................................ 142
Pagu dan Realisasi TA 2017 per Jenis Belanja ..................................................................... 143

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu 2015 – 2017 ................................... 69
Gambar 2 Lokasi Industri Perikanan ............................................................................................. 70
Gambar 4 Pendapat Bapak Muslim Muin Terkait Giant Sea Wall ........................................... 96
Gambar 5 Proyek Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Jawa Barat............. 113
Gambar 6 Pagu dan Realisasi TA 2017 per Unit Eselon I ................................................................ 141
Gambar 7 Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Bidang Kemaritiman TA. 2017 ......................... 141
Gambar 8. Perkembangan Kumulasi Realisasi Anggaran TA. 2017 ................................................... 142
Gambar 9 Pagu dan Realisasi TA 2017 per Jenis Belanja ................................................................ 144

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman v

I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di
kawasan tropis dan dilalui oleh garis katulistiwa. Luas lautnya mencapai 5,8 Juta km2,
yang terdiri dari 3,1 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 perairan ZEE. Luasan
ini mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia dan memiliki pulau sebanyak
17.504 (Dishidros, 2004). Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia
terletak di antara dua benua dan dua samudera besar yang menempatkan Indonesia
pada posisi strategis di persilangan lalu lintas perdagangan laut dunia. Posisi ini sangat
strategis dan apabila dikelola dengan benar Indonesia bisa menjadi poros maritim
dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Posisi Indonesia sebagai sebuah Benua Maritim dan Negara Kepulauan yang
utuh merupakan pengejewantahan semangat Deklarasi Juanda pada 13 Desember
1957. Deklarasi Juanda menyatakan dengan tegas bahwa:
a. Indonesia adalah negara kepulauan dengan corak tersendiri
b. Kepulauan Nusantara adalah sebuah kesatuan karenanya laut sekitar, di antara dan
di dalam kepulauan Indonesia adalah satu kesatuan wilayah NKRI.
c. Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 (Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen
Ordonantie - TZMKO 1939) dapat memecah belah kesatuan NKRI.
Sebagai Negara yang berada pada poros perdagangan dunia. Posisi silang
Indonesia tidak hanya penting dalam konteks perdagangan internasional namun juga
melahirkan karakteristik sumber daya hayati yang sangat beragam dan khusus. Seluruh
wilayah laut, utamanya di timur Indonesia, terletak pada pusat segitiga karang dunia
(coral triangle) dan karena kekhasan letak geografis dan iklim tersebut dihuni oleh
berbagai macam spesies ikan dan jenis karang keras dan lunak serta hutan bakau dan
padang lamun yang kaya. Tercatat terdapat kurang lebih 76 % jenis ikan di dunia dan
600 spesies karang hidup di perairan Indonesia. Perairan Indonesia juga didiami oleh
lebih dari 2500 spesies atau 37 % dari jenis ikan karang dunia. Perairan Indonesia juga
adalah area berkembang biak berbagai jenis mamalia antara lain lumba-lumba, paus,
dugong, dan juga berbagai jenis penyu berukuran besar dan kecil.
Selain sumber daya hayati, laut indonesia dan dasar lautnya menyimpan potensi
sumber daya mineral dan energi yang besar dan belum tereksplorasi dengan baik.
Mineral dasar laut yang terdapat pada landas kontinen Indonesia seperti Nikel,
Mangan, Cobalt, Platinium, belum dikelola dan dimanfaatkan. Begitu juga sumber
energi dari laut yang tersedia melimpah sepanjang tahun seperti arus pasang surut,
hidrothermal, dan angin.
Guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berjaya di
lautan, yang mampu mengelola laut dan segala potensi yang dimilikinya secara
mandiri dan berdaulat, Indonesia harus dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya
secara maksimal. Kemampuan mengelola sumber daya alam di laut tersebut harus juga
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diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang mampu memahami dan
memanfaatkan potensi tersebut dengan seksama secara berdaulat.
Kedaulatan Indonesia juga sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa ini untuk
menjaga potensi dan sumber daya alam yang dimiliki dari setiap ancaman, hambatan
dan gangguan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Kesadaran terhadap
adanya potensi ancaman terhadap kekayaan Indonesia ini tak dapat dielakan. sebagai
benua maritim, posisi silang Indonesia yang sangat strategis, secara alami tidak hanya
memberikan potensi sumber daya alam hayati kelautan yang signifikan untuk dikelola.
Posisi Indonesia juga menempatkan Indonesia di antara produsen energi di selatan
dengan konsumen energi di utara; antara sistem politik demokrasi liberal di selatan
dengan sosialisme dan komunisme di utara; antara budaya barat di selatan dengan
budaya confusianism di utara; antara Samudera Hindia yang sangat luas dan juga
diwarnai persaingan antara negara-negara nuklir yakni India; AS dan China dengan
Laut China Selatan yang seperti danau di Asia Timur dan Tenggara yang diwarnai
persaingan antara China, AS dan Jepang.
Bagi Indonesia, stabilitas dan keamanan kawasan perlu dipelihara agar dapat
melaksanakan pembangunan dengan baik tanpa gangguan. Sekalipun tidak terlibat
secara langsung, Indonesia perlu terus mengantisipasi perkembangan konflik di Laut
China Selatan (LCS). Selain kawasan LCS, yang perlu mendapatkan perhatian dan
respon yang serius adalah kawasan Samudera Hindia. Kawasan ini merupakan
penghubung antara Asia dan Afrika serta sebagai jembatan menuju Eropa. Kawasan ini
dapat dikembangkan menjadi sumber kerja sama bagi semua negara dan menjadi
lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran Indonesia.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah
mencanangkan bahwa Indonesia harus mampu meraih kembali kejayaan maritim.
Langkah nyata yang telah dilakukan adalah membentuk Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) dalam jajaran Kabinet Kerja. Hal ini
dimaksudkan untuk mengefektifkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan di
bidang kemaritiman sehingga dapat terjadi sinergi diantara kementerian/lembaga yang
dikoordinasikan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan hambatan-hambatan
yang ada.
Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional tahun 2005-2025 telah menetapkan visi pembangunan nasional yakni untuk
mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.
Peran pengelolaan sumber daya alam memegang peranan penting dalam mencapai visi
tersebut, dimana di dalam penjabarannya yang dituangkan dalam misi ke 6 yaitu:
mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan
pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan,
keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap
menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan
masa depan.
Terdapat tiga aspek penting yang mendukung dalam perkembangan bangsa
Indonesia, yaitu aspek maritim, aspek agrikultur, dan aspek industri. Dewasa ini aspek
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maritim mendapat perhatian yang lebih, dan diharapkan dapat memberikan manfaat
dan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan. Indonesia adalah salah satu negara
maritim dan kepulauan yang terbesar di dunia dengan 17.504 pulau besar dan kecil
dengan garis pantai 99.000 km dengan penduduk lebih dari 220 juta. Kemenko
Kemaritiman lahir sebagai pengejawantahan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Yusuf Kalla yang merupakan pimpinan pemerintahan dalam kabinet
kerja 2014-2019. Dalam misinya yang ke 6 (enam) disebutkan bahwa “Presiden dan
Wakil Presiden berkeinginan mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang
mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional”, sehingga Indonesia
diharapkan menjadi poros maritim dunia. Nawacita merupakan agenda aksi dalam
pemerintahan Kabinet Kerja tersebut. Nawacita merupakan turunan dari visi presiden
yaitu: terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong.
Sesuai namanya, Nawacita mengandung arti 9
(sembilan) harapan yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional.
Sebagai perwujudan upaya pencapaian sasaran dalam Nawa Cita, maka
kemudian disusunlah Sasaran Strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2015-2019 yaitu:
1. Terwujudnya pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim yang
berperan aktif dalam kerja sama maritime di tingkat regional dan global;
2. Meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam
3. Terjadinya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur poros maritim
4. Menguatnya jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif,
berkarakter dan berbudaya
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 tahun 2015 tentang Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman, dinyatakan bahwa Kemenko Kemaritiman
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang kemaritiman.
Selanjutnya dinyatakan bahwa Kemenko Kemaritiman mengkoordinasikan beberapa
kementerian antara lain: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata,
Kementerian dan Instansi lain yang dianggap perlu.
Dalam PP tersebut di atas dinyatakan bahwa Organisasi Kemenko Kemaritiman
terdiri atas:
1. Sekretariat Kementerian Koordinator.
2. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim.
3. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.
4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur.
5. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, dan Budaya Maritim.
6. Staf Ahli Bidang Hukum Laut.
7. Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim.
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8. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim.
9. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.
Pada tahun 2015, Kemenko Kemaritiman telah melaksanakan beberapa
kegiatan utama dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan di bidang
Kemaritiman, yaitu antara lais, wokshop baik yang berskala nasional maupun
internasional, konsinyering, perundingan bilateral antar negara-negara maritim dan
forum-forum group discussion sebagai bahan masukan RPJMN 2015-2019, serta rapat
penyusunan Perpres Tata Ruang Laut Nasional (TRLN) maupun perumusan Peraturan
tentang National Ocean Policy (NOP), yang sampai saat penyusunan laporan ini
dibuat sedang Draft Perpres sudah dalam pembahasan di Sekretariat Presiden.
Kegiatan lain diantaranya: diskusi bersama para nara sumber dan pakar kelautan baik
dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, praktisi,
masyarakat nelayan maupun personal yang ahli dibidangnya, untuk mengumpulkan
dan menggali berbagai informasi yang diperlukan.
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dimaksudkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggungjawab Kemenko
Kemaritiman.
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II. ISU/KEBIJAKAN YANG BERKEMBANG
Wilayah Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan
tropis dan dilalui oleh garis katulistiwa yang luas lautnya mencapai 5,8 Juta km2 (yang
terdiri dari 3,1 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 perairan ZEE). Luas
wilayah laut Indonesia mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia dan
memiliki pulau sebanyak 17.504 (Dishidros, 2004). Secara geografis Negara Kepulauan
Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar yang menempatkan
Indonesia pada posisi strategis di persilangan lalulintas laut dunia.
Secara geografi Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state), namun
demikian belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai negara maritim (maritime states)
yang bercirikan ekonomi berbasis maritim dengan karakter dan budaya maritim yang
menonjol.
Sejarah telah mencatat kejayaan kerajaan-kerajaan maritim nusantara seperti
Sriwijaya dan Majapahit yang sangat unggul pada masanya. Presiden Joko Widodo
dalam sambutan pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI ketujuh dengan
sangat tegas menyampaikan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara
maritim yang maju dan menjadi poros maritim dunia, sebagaimana petikan berikut “...
Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai
negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita.
Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi
selat dan teluk. Kini saat kita mengembalikan semua sehingga Jalesveva Jayamahe, di
laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita pada masa lalu bisa kembali
membahana...”
Pada tahun 2017, terdapat beberapa isu prioritas/penting yang menjadi kebijakan
Kemenko Kemaritiman sebagai berikut:
1. Penentuan batas negara (maritim) dan penegakan kedaulatan
2. Penanggulangan Penangkapan ikan secara illegal atau tidak dilaporkan/Illegal
Unregulated, and Unreported Fishing (IUUF)
3. Indian Ocean Rim Association (IORA) adalah sebuah organisasi regional tingkat
menteri yang terdiri atas negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan
Samudera Hindia
4. Keikutsertaan dalam organisasi maritime internasional (International Maritime
Organization/IMO).
5. Penyusunan tata ruang laut
6. Pengembangan Pariwisata
7. Pengendalian Kerusakan Lingkungan
8. Pengolahan hasil laut dan perikanan
9. Konservasi dan pengelolaan sumber daya alam
10. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan dalam menunjang konektivitas
11. Pembangunan jaringan kereta api (kereta mesin disel dan kereta listrik)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pengembangan industri maritim
Pembangunan pembangkit listrik
Pengembangan energi terbaharui
Gerakan sadar wisata.
Gerakan budaya bersih dan senyum.
Penguatan wawasan dan jiwa kebaharian
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang maritim
Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
Pengembangan dan pelaksanaan riset kelautan.
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III. PELAKSANAAN KEGIATAN
Kebijakan kelautan Indonesia didasarkan pada UUD 1945, yang menegaskan
bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3).
Terkait dengan kebijakan kelautan, amanat UUD 1945 dijabarkan dalam UU No. 17
Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025. Pembangunan kelautan pada masa
yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan
pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek
sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial
budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.
Pada Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN, ada lima prioritas nasional
terkait dengan kelautan, yaitu: [1] Prioritas pertama mengenai reformasi birokrasi dan
tata kelola; [2] Prioritas keempat mengenai penanggulangan kemiskinan; [3] Prioritas
kelima mengenai ketahanan pangan; [4] Prioritas kesembilan mengenai lingkungan
hidup dan pengelolaan bencana; [5] Prioritas kesepuluh mengenai daerah tertinggal,
terdepan, terluar, dan pasca-konflik.

3.1 Terwujudnya Pembangunan Kedaulatan Indonesia sebagai
Negara Maritim yang Berperan Aktif dalam Kerja sama
Maritim Regional dan Global.
Dalam mewujudkan pembangunan kedaulatan Indonesia sebagai Negara
maritime di tingkat regional dan global, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman pada tahun 2017 telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

3.1.1 Penetapan Batas Maritim Indonesia
A. Focus Group Discussion (FGD Petetapan Batas Maritim Indonesia
Pada pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) menghadirkan narasumber
pakar dan praktisi di bidang penetapan batas maritim seperti antara lain Deputi Bidang
Kedaulatan Maritim–Mr. Rodman Bundy (Eversheds Harry Elias LLP), dan I Made
Andi Arsana Ph.D (UGM). FGD dihadiri juga oleh perwakilan Kantor Utusan Khusus
Presiden Untuk Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Perhubungan, Kementerian ESDM, Sekretariat Kabinet, Badan Informasi Geospasial,
Mabes TNI, dan TNI AL.
Dalam FGD tersebut, dilakukan pula studi kasus penetapan batas maritim
dengan menggunakan peta yang menampilkan fitur maritim untuk dianalisa dan
diimplementasikan dalam simulasi negosiasi batas maritim. Beberapa kesimpulan dari
FGD adalah sebagai berikut:
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1. penyiapan posisi perundingan penetapan batas maritim perlu didasarkan kepada
berbagai prinsip hukum dan teknis yang telah ada, termasuk implementasi lebih
lanjut dari metode three stages approach, prinsip equitable solution,
proportionality dan lain sebagainya;
2. yurisprudensi delimitasi batas maritim memberikan gambaran jelas bahwa
delimitasi garis semata untuk menetapkan area berdasar berbagai prinsip hukum
delimitasi yang ada, bukan dalam rangka membagi sumber daya yang terkandung
di area yang di delimitasi. Sehingga kandungan sumber daya yang ada tidak akan
menjadi argumentasi yang kuat di mahkamah;
3. putusan pengadilan atau arbitrase. sesuai dengan Pasal 38 (1)(d) Statuta
Mahkamah Internasional, merupakan salah satu sumber penting hukum
internasional. Dalam hal ini, negara dapat menggunakannya sebagai dasar
menyusun posisi, sekalipun negara tersebut bukan merupakan pihak dalam
sengketa yang diputuskan oleh pengadilan/arbitrasi dimaksud. Contoh kasus
yang nyata adalah prinsip effective yang lahir dari kasus Pulau Las
Palmas/Miangas yang kini menjadi prinsip hukum internasional;
4. dalam hal suatu negara memutuskan untuk menyelesaikan penetapan batas
maritimnya melalui pihak ketiga, maka perlu mempertimbangkan berbagai aspek
terkait, karena setiap mekanisme yang akan dipilih memiliki karakteristik yang
berbeda.
5. posisi batas maritim Indonesia telah disusun sejak 2002 dengan
mempertimbangkan seluruh aspek dan telah dikonsultasikan kepada tim pakar
yang sangat mumpuni di bidang hukum laut dan juga sampai pada level
pimpinan kementerian/lembaga (K/L)terkait;
6. dalam membangun tim delimitasi batas maritim yang kuat, maka harus
melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan latar belakang yang
lengkap. Selain itu, membangun hubungan personal yang baik dengan seluruh
anggota tim perunding dan juga counterpart dari negara mitra akan memberikan
dampak yang positif terhadap jalannya proses perundingan untuk mencapai hasil
yang optimal.
7. kegiatan capacity building untuk tim perunding batas maritim perlu dilakukan
secara berkelanjutan karena Indonesia masih harus menyelesaikan banyak
segmen batas maritimnya dengan negara tetangga.
B. Rakor Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perundingan Petetapan Batas
Maritim Indonesia
Rakor penyusunan rekomendasi kebijakan perundingan penetapan batas maritim
Indonesia telah diselenggarakan pada tanggal 6 November 2017 di Tangerang, Banten.
Rakor dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan maritim dan dihadiri oleh
Utusan Khusus Presiden Untuk Penetapan Batas Maritim antara Indonesia – Malaysia
serta perwakilan dari Kemenko Bidang Polhukam, Kemenko Bidang Kemaritiman,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan,
Badan Informasi Geospasial, Mabes TNI AL, dan Pushidros TNI AL. Selain itu, rakor
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juga dihadiri oleh pakar yang terdiri atas Dr. Nur Hassan Wirajuda, Prof. Dr. Hasjim
Djalal, dan Prof. Dr. Sobar Sutisna.
Tujuan utama dari rakor ini adalah untuk mempersiapkan kebijakan nasional
penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. Direktur Perjanjian
Kewilayahan, yang mewakili Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, menyampaikan paparan mengenai perkembangan proses
perundingan batas maritim Indonesia dengan beberapa negara, yaitu India, Vietnam,
Malaysia, Singapura, dan Filipina.
Rakor membahas setiap segmen perbatasan dan merumuskan rekomendasi
kebijakan sebagai berikut:
1. Batas Maritim RI – India
Rakor menyepakati posisi RI dalam perundingan dengan India selanjutnya tetap
berpegang bahwa garis batas ZEE harus berbeda dengan garis batas Landas
Kontinen yang telah disepakati oleh kedua negara pada 1972. Berdasarkan hasil
exercise, batas landas kontinen 1972 akan berhimpit dengan garis tengah ZEE.
Terkait dengan hal tersebut, agar tidak terkesan single line, maka garis batas ZEE
yang akan ditetapkan diusulkan mencakup segment tambahan lainnya, yaitu garis
ke arah timur yang dipersiapkan akan mendorong titik trijuction point batas ZEE
Indonesia – India – Thailand.
Waktu penyelesaian batas ZEE dengan India juga perlu dipertimbangkan secara
seksama, yaitu agar tidak menjadi justifikasi negara lain untuk mendorong single
line batas ZEE dan landas kontinen.
2. Batas Maritim RI – Vietnam
Perundingan Technical Meeting penetapan batas maritim RI – Vietnam telah
berlangsung selama 9 kali, yang terakhir adalah pada 28-29 November 2016.
Perundingan ke-10 akan dilaksanakan di Jakarta pada November 2017. Pada
perundingan tersebut diharapkan kedua negara akan dapat melakukan finalisasi
terhadap butir 7 principles and guidelines dan area of delimitation penetapan batas
ZEE kedua negara.
Posisi dasar Pemerintah Indonesia adalah bahwa garis batas ZEE kedua negara
tidak akan sama dengan garis batas landas kontinen yang telah disepakati pada
tahun 2003. Garis yang diusulkan oleh Indonesia adalah median line antara garis
pangkal kepulauan Indonesia dengan titik-titik dasar Vietnam dan relevant
circumstances yang sesuai dengan UNCLOS dan hukum internasional terkait
penetapan ZEE.
3. Batas Maritim RI – Malaysia
Perundingan batas maritim Indonesia – Malaysia telah berjalan 32 kali.
Pertemuan terakhir diadakan di PutraJaya Malaysia pada 1-2 November 2017.
Sampai dengan pertemuan ke-32, kedua negara pada dasarnya telah menyepakati
beberapa segmen Potential Territorial Sea Boundary (PTSB) di selatan Selat Malaka
dan perairan Sebatik. Namun kedua negara belum mencapai kesepakatan untuk
finalisasi kedua PTSB tersebut ke dalam sebuah perjanjian. Salah satu kendalanya
adalah keinginan Malaysia agar kedua negara dapat sekaligus menyepakati
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segmen garis lainnya, antara lain terkait Provisional Common Point (PCP) di Pulau
Sebatik dan perpanjangan PTSB.
Melihat berbagai proses yang sudah berjalan selama ini, rakor membahas
perlunya mengkaji kemungkinan penyelesaian batas maritim Indonesia –
Malaysia dengan melibatkan peran pihak ketiga dalam bentuk konsultasi atau
advisory pihak ketiga. Proses tersebut dapat digunakan untuk memintakan
pandangan pihak ketiga atas berbagai hal prinsipil yang masih mengganjal dalam
proses perundingan batas maritim kedua negara, semisal peranan garis pangkal
kepulauan dalam proses delimitasi batas, dan alokasi pulau kecil, batuan atau
karang untuk batas ZEE.
Dari sisi perundingan di tingkat Utusan Khusus kedua negara, Indonesia akan
tetap mendorong perluasan mandat Utusan Khusus Malaysia, yang saat ini hanya
memiliki mandat membahas segmen Laut Sulawesi, menjadi dapat
merundingkan segmen-segmen lainnya seperti Selat Malaka dan sekitar Laut
China Selatan.
4. Batas Maritim RI – Singapura
Kedua negara telah menyelesaikan proses ratifikasi dan pertukaran nota ratifikasi
perjanjian batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura yang disepakati
pada 2014. Perjanjian tersebut juga telah didepositkan oleh kedua negara kepada
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke -72
tahun 2017. Kedua negara juga telah melakukan pertemuan teknis untuk
implementasi teknis perjanjian tersebut.
Perundingan batas laut wilayah kedua negara bagian timur sekitar area Pedra
Branca akan dilaksanakan setelah selesainya proses sengketa di Mahkamah
Internasional antara Malaysia dan Singapura terkait Pedra Branca, Middle Rocks
dan South Ledge yang telah dibuka kembali kasusnya atas permintaan Malaysia.
5. Batas Maritim RI – Filipina
Perjanjian batas ZEE kedua negara telah disepakati pada 2014. Pemerintah
Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dengan Undang-Undang nomor 4
Tahun 2017. Pemerintah Filipina masih dalam proses ratifikasi. Perjanjian batas
landas kontinen kedua negara masih sebatas informal. Pemerintah Indonesia
sendiri belum memiliki data yang komprehensif terkait dengan sumber daya
landas kontinen di area Laut Sulawesi sebagai bahan perundingan nantinya. Perlu
dilakukan langkah-langkah praktis untuk mengumpulkan berbagai data yang
dibutuhkan.
Dalam hal nantinya perundingan landas kontinen terlaksana, maka disepakati
dalam rakor bahwa sedapat mungkin garis batas ZEE dan LK kedua negara tidak
sama. Hal ini dapat dilakukan dengan modifikasi turning points garis batas LK.
Masalah timing finalisasi perjanjian LK juga perlu dicermati secara mendalam,
agar hal ini tidak dijadikan alasan preseden negara lain meminta single line garis
landas kontinen dan ZEE.
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6. Batas Maritim RI – Palau
Berdasarkan kepada hasil pertemuan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan
Maritim dengan Presiden Palau di sela-sela pertemuan Our Ocean Conference 2017,
di Malta, disampaikan bahwa Pemerintah Palau telah mengetahui posisi
Indonesia terbaru atas batas maritim kedua negara, sebagaimana tercantum di
dalam Peta NKRI 2017. Pemerintah Palau juga sepakat agar kedua negara dapat
melanjutkan perundingan penetapan batas maritim, namun Pemerintah Palau
memiliki kendala terkait dengan anggaran. Hal ini perlu dikaji solusi efektif untuk
percepatan pelaksanaan perundingan batas kedua negara.
7. Batas Maritim RI – Australia
Pemerintah RI telah merumuskan kebijakan terkait dengan tindak lanjut
perjanjian Perth Treaty 1997 yang sampai dengan saat ini belum diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia. Perwakilan Pemerintah Australia akan datang ke Jakarta
pada 23 November 2017 untuk menyampaikan hasil konsiliasi antara Australia
dan Timor Leste terkait sengketa batas maritim dan pengelolaan sumber daya
alam di sekitar garis batas maritim mereka. Pada kesempatan tersebut,
Pemerintah Indonesia akan menyampaikan usulan untuk memulai pembicaraan
awal terkait kemungkinan kedua negara melakukan amandemen terhadap Perth
Treaty 1997.
8. Batas Maritim RI – Timor Leste
Kedua negara telah mengadakan serangkaian informal consultations terkait rencana
penetapan batas maritim kedua negara. Telah disepakati berbagai modalities untuk
memulai perundingan teknis, seperti principles and guidelines dan juga relevant area
of delimitation. Kedua negara dapat segera memulai perundingan teknis. Namun
Pihak Timor Leste menyampaikan bahwa perundingan akan dilaksanakan setelah
kedua negara menyelesaikan penetapan batas darat.
Dalam hal perundingan dimulai, maka Indonesia akan usulkan penyelesaian
segment sebelah Utara Pulau Timor terlebih dahulu, sebelum nantinya
mendiskusikan segment Selatan. Segmen Selatan memerlukan strategi tersendiri,
khususnya.
C. Penyempurnaan RUU Landas Kontinen
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar Rapat Koordinasi
(Rakor) Penentuan Pemrakarsa revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 mengenai
Landas Kontinen, Selasa (18-07-2017). Adapun Rakor tersebut terkait adanya surat dari
Kementerian ESDM, mengulas rencana pembuatan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Landas Kontinen Indonesia.
Terkait RUU tersebut, sudah cukup banyak hal yang perlu diperbaiki dalam
Undang-Undang nomor 1 tahun 1973. Kita juga perlu melakukan penataan sesuai
dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan UU No. 17 tahun 1985 tentang
Pengesahan UNCLOS. Kita juga telah mengidentifikasi beberapa hal, misalnya untuk
pertemuan pertama, yaitu melakukan penyempurnaan sebagaimana diatur dalam
undang-undang tersebut, kita tindak lanjuti. Pada diskusi awal juga, sudah disinggung
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kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk pelaksanaan UU 17
Tahun 1985.
Beberapa hal yang terkait dengan UNCLOS 1982 yang memerlukan
penyempurnaan dan perlu disiapkan peraturan sesuai dengan perkembangan bidang
hukum laut adalah: revisi atau mengganti UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas
Kontinen; serta batas perairan dan pedalaman, lalu PP No. 37 tahun 2002 tentang hak
dan kewajiban kapal laut negara asing.
UU No. 1 Tahun 1973 itu juga terkait dengan masalah telekomunikasi (UU No. 6
tahun 1999), tentang kelistrikan (UU No. 30 tahun 2009), UU pelayaran, UU
lingkungan hidup (UU No. 32 tahun 2009) dan UU No. 5 tahun 1990 tentang
konservasi sumber daya alam. Terkait juga dengan pertahanan dan keamanan (UU No.
3 tahun 2002), serta terkait masalah mineral dan SDA di lingkungan ESDM (UU No.
22 tahun 2011).
Terkait dengan surat dari Kementerian ESDM yang mengusulkan agar KKP
dapat menjadi pemrakarsa dari revisi UU No. 1 Tahun 1973, karena materi muatan
RUU landas kontinen tersebut berkaitan erat dengan fungsi dari Kementerian Kelautan
dan Perikanan dan yang berkaitan dengan bab 7 mengenai penegasan dan penegakan
hukum di laut. Oleh karena itu, kami mengusulkan rancangan undang-undang tentang
landas kontinen Indonesia dapat diprakarsai oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Kemenko Kemaritiman akan tetap mengawal rencana perubahan undangundang 1 tahun 1973 ini, dan harus segera dilaksanakan, tentunya dengan
memperhatikan capaian yang telah dihasilkan oleh Kemenkumham dan Kementerian
serta lembaga lain ,
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator
Kemaritiman pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2017 telah menyelenggarakan rapat
lanjutan percepatan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen
sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.
Dalam pertemuan tersebut dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
1. Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Kabinet,
Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan,
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan HAM,
Badan Informasi Geospasial, dan PUSHIDROS TNI AL;
2. Untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap proses penyusunan RUU
Landas Kontinen, telah dilakukan pemaparan oleh Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-Undangan I dan Wakil dari Direktorat Perancang
Peraturan Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM
3. Peserta rapat mendukung sepenuhnya agar RUU Landas Kontinen dapat segera
diselesaikan pada tahun 2018 oleh karenanya telah disusun jadwal waktu
penyelesaian agar RUU tersebut dapat diusulkan dalam Prolegnas 2018
mengingat substansi RUU tersebut telah selesai dibahas dengan melibatkan
Kementerian dan Lembaga terkait;
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4. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral akan mempelajari secara seksama dan
akan melakukan rapat secara internal penyempurnaan materi muatan dalam
RUU Landas Kontinen sesuai dengan tugas dan kewenangannya sehingga
diharapkan materi muatan RUU Landas Kontinen dapat menampung semua
kepentingan terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di Landas
Kontinen sehingga materinya dapat selaras dengan Peraturan PerundangUndangan yang telah ada dan tidak saling tumpang tindih antara peraturan yang
satu dengan yang lainnya;
5. Kemenko Bidang Kemaritiman sesuai tugas dan kewenangannya telah
melakukan beberapa kali Rapat Koordinasi dan untuk percepatan penyelesaian
pembahasan RUU Landas Kontinen, telah meminta kepada Kementerian
Kelautan dan Perikanan untuk dapat bertindak sebagai Lembaga pemrakarsa
sebagaimana yang telah diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
6. Untuk pemenuhan persyaratan dalam penyusunan RUU Landas Kontinen
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Kementerian
Hukum dan HAM telah menyusun Naskah Akademik namun seiring
perkembangan waktu agar Naskah Akademik tersebut sesuai dengan materi
muatan yang diatur RUU Landas Kontinen maka Menteri Kelautan dan
Perikanan perlu mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM untuk
dapat dilakukan penyelarasan Naskah Akademik dimaksud;
Terkait dengan hal tersebut kiranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat
segera mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan guna percepatan
penyelesaian RUU Landas Kontinen dan berkoordinasi dengan Kemenko Bidang
Kemaritiman serta Kementerian Hukum dan HAM.

3.1.2 Penanggulangan IUUF
A. Tindak Lanjut Konferensi Regional mengenai Pembentukan Konvensi Regional
tentang IUUF and Its Related Crimes
Pada tanggal 12 Januari 2017 telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut
Konferensi Regional mengenai Pembentukan Konvensi Regional tentang IUUF and Its
Related Crimes”. Pertemuan tentang Tindak Lanjut Konferensi Regional mengenai
Pembentukan Konvensi Regional tentang IUUF and Its Related Crimes” adalah
pertemuan rapat untuk mereview hasil pelaksanaan Konferensi Internasional mengenai
pembentukan konvensi Regional yang diselenggarakan pada tanggal 12-13 Oktober
2016 di Yogyakarta, serta mengidentifikasi langkah tindak lanjut pembentukan
konvensi Regional dimaksud. Dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan dari
peserta rapat yaitu Terbentuknya Tim Teknis Konferensi Regional mengenai Pembentukan
Konvensi Regional tentang IUUF and Its Related Crimes. Pada akhir pertemuan didapat
kesimpulan dan saran diantaranya:
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1. Tema konferensi dititikberatkan kepada konsep fisheries crimes. Dalam rangka
membangun kesepakatan konsep fisheries crimes diperlukan mitra selain FAO
seperti UNODC dan interpol.
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan menyampaikan “gentle
reminder” ke negara-negara yang belum menyampaikan tanggapan hasil
konferensi 2016, sekaligus menyampaikan undangan untuk menghadiri
konferensi ke-3 pada tahun 2017.
3. Diperlukan keterlibatan negara-negara lain di luar kawasan ASEAN seperti
Norwegia, Afrika Selatan, Afrika Barat, dan negara di kawasan Amerika Latin
pada saat penyelenggaraan konferensi.
B. Pembentukan “Regional Convention on IUUF and its Related Crimes”
Pertemuan dilaksanakan di Hotel
JW Marriott Surabaya pada tanggal 1-4
Mei
2017
dengan
mengundang
perwakilan dari 18 Negara dan 3
Organisasi Internasional (FAO, Interpol,
dan UNODC). Maksud dilaksanakannya
pertemuan Technical Working Group
dalam rangka Konferensi Internasional
ke-3 tentang Pembentukan “Regional
Convention on IUUF and its Related
Crimes” yaitu untuk mendiskusikan “Salient Points on the Establishment of A Regional
Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries” yang merupakan kompilasi dari
masukan negara peserta dan organisasi Internasional ke-2, perubahan arah dari
pembentukan “Regional Convention” menjadi “Regional Cooperation Agreement”, dan
“IUUF and Its Related Crimes” menjadi Crimes Related to Fisheries”.
Pertemuan dilaksanakan untuk mereview hasil pelaksanaan Konferensi
Internasional mengenai pembentukan konvensi Regional yang diselenggarakan pada
tanggal 12-13 Oktober 2016 di Yogyakarta, sekaligus mengidentifikasi langkah tindak
lanjut pembentukan konvensi Regional dimaksud. Hasil yang dicapai dalam pertemuan
tersebut adalah “Terbentuknya Recomendation dan Chair’s Conclution mengenai
Pembentukan Konvensi Regional tentang IUUF and Its Related Crimes” dan telah
dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Mendukung upaya Indonesia dalam pemberantasan praktik IUU Fishing dan
mendukung kerja sama yang lebih kuat akan tetapi memerlukan penjelasan lebih
lanjut tentang kriminalisasi aktivitas perikanan;
2. Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai perubahan konsep yang diangkat di
konferensi sebelumnya yaitu dalam rangka pembentukan konvensi regional tentang
“IUU Fishing and Its Related Crimes” menjadi “Crimes Related to Fisheries”;
3. Perlu memperhatikan instrumen/mekanisme internasional yang telah ada
sehubungan “list of crimes” yang telah memiliki rezimnya;
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4. Mendukung pembentukan working group dan mengenali pentingnya implementasi
melalui kegiatan yang nyata;
5. Adanya perubahan dari rencana awal pembentukan Regional Convention On IUU
Fishing And Its Related Crimes menjadi Regional Cooperation Agreement Against Crimes
Related to Fisheries, sehingga mereka meminta agar perlu membangun lagi
pemahaman bersama dari awal melalui Workshop/Seminar atau Expert Meeting;
6. Konferensi direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 3 - 4 Agustus 2017,
dengan usulan agar diawali dengan simposium/seminar untuk mendiskusikan
pandangan masing-masing negara dan organisasi terkait tentang perbedaan konsep
lama dan pergeseran ke konsep baru.
Sebagai kelanjutan penanganan IUUF, juga telah dipersiapkan International
Conference on the Establishment of a Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to
Fisheries yang ketiga. Sebagai persiapan the 3rd International Conference on the
Establishment of a Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries telah
dilaksanakan beberapa kali rapat, dengan hasil sebagai berikut:
1. Rapat bertujuan membahas draft Dokumen Kerja sama “the 3rd International
Conference on the Establishment of a Regional Cooperation Agreement against Crimes
Related to Fisheries”, dan meminta masukan dari Kementerian/Lembaga.
2. Pada draft dokumen kerja sama terdapat beberapa hal/masukan terkait substansi
yang ada yaitu:
a. Pada draft Agreement tidak memutuskan adanya pembentukan Sekretariat,
akan tetapi Sekretariat dibentuk oleh Negara (Host) yang menyelenggarakan
Konferensi.
b. Perubahan tentang “Sanction” menjadi “National Measures”
c. Perubahan pasal mengenai Amandemen.
d. Perlunya menyertakan K/L mengenai penegakan Hukum.
3. Telah juga disepakati hal-hal sebagai berikut:
a. Perlu memasukkan Sustainable Development Goals (SDG)
b. IUUF menimbulkan crimes in fisheries sector dan natural resources.
C. Kebijakan Penenggelaman Kapal
Berdasarkan hasil rapat koordinasi Kemenko Kemaritiman adalah sebagai
berikut:
1. Sesuai dengan arahan Presiden yang menegaskan bahwa agar tidak ada
penenggelaman kapal lagi sebab saat ini Indonesia sedang kekurangan kapal dan
pendapatan dari sektor perikanan;
2. Kekurangan pemerintah selama ini dalam menjalankan kebijakan adalah tidak
tuntas. Perlu dikaji apakah penenggelaman merupakan penyelesaian masalah
yang tepat;
3. Terdapat keluhan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait menurunnya
pendapatan daerah di sektor perikanan. Bupati Tegal menyampaikan bahwa sejak
ditetapkannya moratorium ini pendapatan daerah menurun sebesar 1,5 Triliun.
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4. Kemenko Kemaritiman menegaskan bahwa Pemerintah adalah pelayan rakyat,
maka kebijakan yang ditetapkan seharusnya tidak menjadi halangan bagi
masyarakat. Untuk itu permasalahan ini harus dikaji secara holistik;
5. Kemenko Kemaritiman mengapresiasi kinerja KKP dalam menangani illegal
fishing dan keberlanjutan lingkungan laut yang harus diselesaikan. Illegal fishing
tanda tangani sudah benar dengan memperhatikan 12 zona agar keberlanjutannya
benar, serta bagaimana produksi tetap berjalan.
6. Pemerintah menetapkan target pada 2019 penerimaan negara terbesar adalah 1)
pariwisata, 2) perikanan dan 3) energi. Illegal fishing memang berkurang tetapi
perlu dikaji bagaimana strategi mencapai target tersebut karena masih sangat jauh
pencapaiannya;
7. Semangatnya dalam hal ini adalah untuk bersama-sama menemukan solusi untuk
industri perikanan tetap berjalan dan mencapai target pendapatan negara di sektor
perikanan.
D. Rakornas Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal
Pemerintah Indonesia mencari
solusi terkait IUU Fishing dengan
mengadakan rakornas satuan tugas
IUU
Fishing.
Kegiatan
ini
menghadirkan nara sumber Deputi
Bidang Koordinasi Maritim dan
Kedaulatan
Maritim
Kemenko
Maritim, pakar hukum laut, dan
Assisten Operasi
TNI AL.
Berdasarkan
pemaparan
ketiga
narasumber didapatkan beberapa
penting seperti diperlukannya regulasi yang mengatur tentang praktik, tentang subsidi
dan dalam bidang yang mengatur tentang norma hukum nasional, regional dan global,
pihak TNI AL selalu siap untuk ditempatkan di garis terdepan kedaulatan laut
indonesia dan berharap kepada pemerintah agar segera menerbitkan aturan dan
regulasi yang mengatur kembali tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luasnya
200 mil dari garis pantai terluar Indonesia.
Kesimpulan yang didapat dari rakor ini adalah perlunya sinergitas stakeholder,
memperkuat diplomasi pemerintah terkait masalah Illegal Fishing dan penyelesaian
masalah perbatasan, minimalisir keterbatasan Alutsista dan dukungan operasi di laut
oleh berbagai instansi terkait. Kemudian pentingnya bagi pejabat di pemerintahan
pusat dan daerah mengetahui hukum laut internasional dan IUU Fishing.
E. The 3rd Regional Conference On The Establishment Of A Regional Cooperation
Agreement Againts Crimes Related To Fisheries
Pada pertemuan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
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1. Konferensi Regional ke-3 adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari konferensi
pertama di Bali pada tanggal 19 Mei 2016. Tujuan akhir dari konferensi ini untuk
menciptakan satu perjanjian kerja sama regional memberantas kegiatan IUUF.
2. Partisipasinya cukup positif yaitu 13 negara yang terdiri dari: Australia, Amerika
Serikat, China, Filipina, Indonesia, Jepang, Kamboja, Myanmar, Senegal,
Singapura, Thailand, Vietnam, Selandia Baru, ditambah Uni Eropa dan 3
organisasi Internasional yaitu FAO, UNODC, dan Interpol.
3. Konferensi Regional ke-3 mulai dapat titik temu bahwa ada kaitan antara IUU
Fishing dan “Crimes Related to Fisheries” sehingga perlu diciptakan suatu perjanjian
kerja sama regional khusus terkait penanganan “Crimes Related to Fisheries”.
4. Sebagai tindak lanjut, konferensi menyetujui untuk membentuk suatu kelompok
kerja teknis (Technical Working Group / TWG) dengan tugas untuk menyiapkan
bahan untuk konferensi berikutnya. TWG ini dijadwalkan dua kali setahun, dan
pertemuan pertama akan dilaksanakan pada awal Triwulan Pertama 2018.

3.1.3 The Second IORA
IORA (Indian Ocean Rim Association) adalah sebuah organisasi regional tingkat
menteri yang terdiri atas negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan
Samudera Hindia. Indonesia adalah Ketua IORA 2015-2017. Pada the 1st IORA
Ministerial Blue Economy Conference, yang diadakan di Mauritius pada 2-3 September
2015, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah the 2nd IORA Ministerial
Blue Economy Conference (BEC II).
Berdasarkan korespondensi dengan IORA Secretariat, terdapat beberapa masukan
atas usulan yang diajukan oleh Indonesia sebagaimana tercantum di bawah ini:

Tabel 1 Jenis kegiatan yang akan diusulkan dalam konferensi IORA
Kegiatan
Aquaculture and Fisheries:
1. Indian Ocean Observation Centre
2. Bungus Fisheries Training Centre – Fisheries Support Unit
(FSU)
3. Sharing of Expertise in Coral Reef, Fisheries and Food Security
(CFF)
4. Indonesia Investment to IORA’s member countries in
aquaculture and catch fisheries
5. Seaweed Cultivation in the IOR region
Marine Tourism:
1. National Park Management
2. Dive-guide Training Workshop
3. Tourism Destination Guide
4. Training and Conservation at Sea
5. Dolphin, Whale and Turtle Watching, Tracking and
Conservation

Instansi yang akan
menindaklanjuti
Kemenko Maritim, BMKG,
KKP, BKPM

Kemenko Maritim, KKP,
KLHK, Kementerian
Pariwisata, BKPM
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Kegiatan
Infrastructure:
1. Port and Shipping, Connectivity and Logistic Systems
2. Port Infrastructure Development
3. Sustainable Ports Services and Management
Renewable Ocean Energi:
1. Microgrid (Current; Wind; Tidal)
2. Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)
3. Solar Energy
Business/Private Sector:
1. Deep Water Drink Investment
2. Seawater Desalination
Deep Sea Mining:
1. Norms and Principles
2. Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)
3. Capacity Building in Continental Shelf
Development and Financing;
1. Financing of Ocean Economy Infrastructure and Development
Projects
2. Development and Investment in Economic Development Zones
3. Investment and Exploration of New Technologies for Blue
Economy Development

Instansi yang akan
menindaklanjuti
Kemenko Maritim, Kemenhub,
Kementerian PUPR, Pelindo 1,
Pelindo 2
Kemenko Maritim, ESDM,
BKPM
Kemenko Maritim, KADIN,
BUMN, BKPM
Kemenko Maritim, Kemlu,
ESDM, BKPM, LIPI
Kemenko
Maritim,
Kementerian Keuangan, KKP,
BKPM, Bappenas

Tema yang diangkat The Second IORA Ministerial Blue Economy Conference adalah
Financing Blue Economy.
1. Pertemuan dihadiri oleh 21 negara anggota dan 6 mitra wicara IORA (kecuali
Inggris) serta organisasi internasional, yakni FAO dan Bank Dunia. Pertemuan
juga dihadiri oleh Delegasi RI dari Kementerian/Lembaga terkait.
2. Rangkaian Ministerial Meeting on Blue Economy terdiri dari:
a. Working Session : 8 Mei 2017
b. Senior Officials Meeting: 9 Mei 2017
c. Ministerial Meeting: 10 Mei 2017
3. Working session dihadiri oleh experts negara anggota dan mitra wicara untuk
membahas 5 (lima) topik yakni fisheries and aquaculture, marine tourism, ports
network, custom network dan combatting marine plastic debris. Para ahli memberikan
sejumlah rekomendasi, antara lain:
a. Fisheries and aquaculture: perlunya kolaborasi multilateral dan multi-sektoral
dalam menggali berbagai peluang ekonomi kelautan; pemberdayaan
komunitas lokal untuk menjaga terumbu karang; perlunya transfer teknologi
untuk pemulihan terumbu karang; pembangunan infrastruktur; pembiayaan
small-scale aquaculture; dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
b. Marine Tourism: memperluas skema pembiayaan marine tourism, meningkatkan
konektivitas dan kerja sama menuju sustainable tourism industry.
c.Port Network dan Customs Network: memperluas ICT untuk fasilitasi konektivitas laut,
pelayanan dan manajemen pelabuhan; peningkatan Public-Private Partnership dalam
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pembangunan infrastruktur dan pelayanan pelabuhan; serta menciptakan e-customs
untuk fasilitasi peningkatan perdagangan dan investasi.
d. Disamping pembahasan Jakarta Declaration on Blue Economy, pertemuan Senior
Officials mencatat voluntary commitments yang disampaikan oleh delegasi
Australia, Singapura dan Indonesia berupa program konkrit antara lain
pelatihan budi daya biota laut, infrastruktur pelabuhan dan wisata bahari; kerja
sama rehabilitasi ekosistem Taman Laut Nasional dan joint research mengenai
deep sea mining.
e. Second IORA Ministerial Meeting of Blue Economy dibuka secara resmi oleh Wakil
Presiden di Jakarta pada 10 Mei 2017. Wakil Presiden RI menekankan peluang
perluasan kerja sama blue economy IORA masih luas mengingat banyaknya
sumber daya kelautan Samudra Hindia yang belum dieksplorasi. Perluasan
kerja sama ini perlu dikembangkan misalnya pariwisata maritim, engagement
dengan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan port
network, dan penanggulangan masalah sampah plastik di laut.
Ministerial Meeting dipimpin
oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman.
Pertemuan
mengadopsi Jakarta Declaration on
the Blue Economy dan IORA
Voluntary Commitments. Jakarta
Declaration pada hakikatnya berisi
implementasi prinsip-prinsip Blue
Economy untuk mencapai target
pembangunan berkelanjutan dan
meningkatkan
manfaat
sosial
ekonomi,
utamanya
bagi
masyarakat pesisir Samudra Hindia (Jakarta Declaration on Blue Economy terlampir).
Sedangkan IORA Voluntary Commitments merupakan kegiatan-kegiatan dari
Kementerian/Lembaga yang dapat diimplementasikan bersama Negara Anggota
IORA (IORA Voluntary Commitments terlampir).

3.1.4 Pertemuan Lanjutan Technical Consultation on Voluntary Guidelines
of Catch Documentation Schemes (TC VG-CDS)
Laporan Pertemuan Lanjutan Technical Consultation on Voluntaru Guidelines of
Catch Documentation Schemes (TC VG-CDS) , tanggal 4-5 April 2017 di Roma
dengan hasil sebagai berikut:
1. Pertemuan dilaksanakan di di markas FAO di Roma sebagai tindak lanjut
pertemuan awal draft guidelines telah diperkenalkan dalam pertemuan 15th Session
of the COFI Sub-Committee on Fish Trade (COFI-FT) yang dilaksanakan di Agadir,
Maroko tanggal 22-26 Februari 2016.
2. Pokok bahasan hasil rapat adalah:
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a. Penyelesaian draft guidelines mengenai pengaturan sistem sertifikasi perikanan
tangkap (catch documentation schemes) merupakan tugas dan tanggung jawab
bersama setiap negara.
b. Perbedaan pandangan yang tajam antara liked minded countries yang mewakili
flag states terhadap coastal states adalah mengenai mengenai: i) keberadaan atas
kewenangan/validasi sertifikasi hasil tangkapan ikan (catch certificate); dan ii)
keinginan untuk lebih menonjolkan kerja sama multilateral.
c. Delri telah menyampaikan intervensi berupa pandangan umum (general
statement) yang menyampaikan arti penting Sertifikasi Perikanan Tangkap
(Catch Certificate) dan Catch Documentation Scheme (CDS) bagi Indonesia
maupun bagi negara- negara pantai lainnya terutama terkait upaya
pemberantasan praktik Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF).
Indonesia berharap pedoman CDS memberikan dampak yang menguntungkan
bagi Indonesia serta negara-negara tetangga lainnya.
d. Pertemuan pada akhirnya telah mengadopsi draft Voluntary Guidelines for Catch
Documentation Schemes untuk selanjutnya disampaikan kepada pertemuan ke-40
Konferensi FAO, sesuai amanat pelaksanaan pertemuan ke-32 Committee on
Fisheries (COFI), guna mendapatkan persetujuan.
3. Saran Tindak Lanjut:
a. Draft VG-CDS yang telah disepakati pada pertemuan konsultasi teknis
dimaksud dapat dipelajari lebih lanjut sehingga dapat dipastikan tidak
merugikan kepentingan nasional.
b. Terkait beberapa usulan posisi yang menjadi kepentingan Indonesia yang
belum dapat diakomodir oleh pertemuan, masih terdapat kesempatan untuk
menyampaikan beberapa usulan posisi Indonesia tersebut pada agenda
pembahasan mengenai VG-CDS dalam pertemuan ke-40 Konferensi FAO
(FAO Conference) yang akan dilaksanakan di Roma pada 3-8 Juli 2017. Kami
melihat bahwa salah satu aspek penting yang perlu untuk tetap disampaikan
adalah mengenai mekanisme perubahan (review clause) dari pedoman.

3.1.5 International Maritim Organization
Beberapa kegiatan dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam International
Maritime Organization (IMO)
A. Sidang IMO-MEPC ke-71
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 9 Juli 2017 di London. Adapun
tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Sebagai bagian dari PBB, IMO secara aktif bekerja menuju agenda 2030 dari
pembangunan berkelanjutan (SDGs 2030) dan yang terkait. Perkapalan
merupakan mesin utama yang menggerakan perekonomian global, tanpa
perkapalan, pembangunan SDGs 2030 akan menjadi tantangan yang signifikan;
2. Tema dari IMO tahun ini adalah menghubungkan kapal, pelabuhan, dan orang
(connecting ships, ports, and the people). Menyatukan berbagai pemangku
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3.

4.

5.

6.

1.
2.

3.

4.

kepentingan di dalam perubahan transportasi maritim. Dalam hal ini, IMO
menekankan kerja sama antara pelabuhan dan perkapalan untuk meningkatkan
system transportasi yang aman, yang berfokus pada strategi maritim, baik
kebijakan maupun praktik;
Selain itu, IMO juga menjadi pemain penting dalam ekonomi biru (blue
economy). Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi biru (blue economy), laut
merupakan salah satu dari isu utama pada Target Pembangunan
Berkelanjutan(Sustainable Development Goals/SDG) dan menegaskan kembali
komitmen dunia untuk menangani penurunan kesehatan dan produktivitas laut;
IMO bekerja dalam mengembangkan dan menerapkan standar global untuk
perlindungan dan pelestarian lingkungan, berkaitan dengan target SDG 14.
Komitmen IMO yaitu untuk menyediakan kerangka kelembagaan yang
diperlukan untuk sistem transportasi maritim hijau dan berkelanjutan global
berkontribusi tidak hanya untuk SDG 14 namun juga untuk SDG lainnya;
Perkapalan merupakan komponen penting dari program pembangunan
berkelanjutan. IMO Council di bulan Desember 2016, menyetujui 7 (tujuh)
arahan strategi baru sebagai dasar rencana strategi. Hal ini memungkinkan untuk
memfokuskan kerja dan memantau kinerja IMO di 7 (tujuh) area tersebut selama
periode 2018-2023;
Pada pertemuan ini, ada dua agenda yang akan mendominasi pembahasan, yaitu
1) pencegahan pencemaran dari kapal termasuk pengurangan emisi gas rumah
kaca, dan 2) pelaksanaan Ballast Water Management Convention yang akan mulai
diberlakukan pada 8 September 2017. IMO bekerja untuk mencegah dan
mengurangi polusi dari kapal dan kontribusinya terhadap upaya global untuk
mengatasi perubahan iklim yang ditetapkan dalam rencana aksi strategis IMO.
Adapun rekomendasi dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
Delegasi RI, dalam rangka melakukan penggalangan dukungan bagi pencalonan
kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO;
Sekretariat IMO menyampaikan bahwa Indonesia selama ini telah berperan aktif
di berbagai forum IMO, untuk itu diharapkan agar Indonesia dapat lebih
berpartisipasi aktif dalam sidang-sidang IMO selanjutnya khususnya sebelum
sidang Assembly;
Indonesia memberikan dukungan kepada IMO sebagaimana tercantum dalam
Dokumen MEPC 71.9.6 dan Dokumen MEPC 71.9.9 terkait persyaratan batas
kandungan sulfur dunia sebesar 0,5 persen. Diperlukan dorongan yang kuat untuk
mengurangi kandungan sulfur dunia sehingga kandungan sulfur 0,5 persen yang
akan mulai ditetapkan pada tahun 2020, oleh karena itu diperlukan solusi yang
terbaik dalam rangka mencapai kesepakatan pengurangan kandungan sulfur
sampai dengan 0,5 persen dalam bahan bakar;
Indonesia memberikan dukungan terhadap dokumen MEPC 71.14.3 yang
disubmisi oleh India, dimana India mengusulkan keluaran terbaru untuk
mengamandemen definisi orang sebagaimana diatur dalam MARPOL Annex IV.
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Berikut hasil dari sidang IMO-MEPC ke-71:
1. Komite telah menyetujui draft amendment regulasi B3 yang tercantum dalam
Ballast Water Management Convention yang telah merujuk kepada ketentuan
artikel 19 dari BWM Convention. Amandemen ini rencananya akan diadopsi
pada Sidang Komite Perlindungan Lingkungan Maritim ke-72 yang akan datang.
Di samping itu, Sekretariat telah menyiapkan draft resolusi tentang implementasi
BWM Convention;
2. Amandemen regulasi B3 BWM Convention telah mengamandemen ketentuan
terkait implementasi ketentuan BWM terutama menyesuaikan dengan
kesepakatan date of compliant on 8 September 2017.
B. Sidang Technical Operation International Maritime Organization (IMO)
Dalam Sidang Technical Operation International Maritime Organization (IMO) pada
17–19 Juli 2017 di London, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmennya untuk
terus mendukung kebijakan IMO. Adapun keterkaitan dengan bidang Sumber Daya
Manusia (SDM), IPTEK dan Budaya Maritim. Salah satu misi keikutsertaan Indonesia
di sidang IMO adalah keharusan setiap delegasi Indonesia yang hadir wajib
mengemban tugas sebagai pelobi delegasi dari negara lain, dengan menargetkan
Indonesia dapat kembali menjadi salah satu Negara anggota dari 20 Negara anggota
IMO kategori C (Negara dengan kepentingan strategis kemaritiman). Sehingga
Indonesia dapat mewarnai kebijakan IMO secara internasional.
C. Rapat Koordinasi Ratifikasi Regulasi Regulasi IMO
Rapat Koordinasi dengan mengundang para stakeholder terkait yang berkaitan
dengan Regulasi IMO. Dalam rapat koordinasi, ada beberapa hal yang berkembang,
antara lain:
1. Regulasi dari IMO menyatakan bahwa akan ada pembatasan penggunaan bahan
bakar pada kapal dengan konten sulfur dibatasi sampai 0.5% m/m dibandingkan
dengan batas sampai detik yang mencapai 3.5%. Regulasi ini akan diterapkan pada 1
Januari 2020 dan diharap Indonesia dapat sudah beradaptasi.
2. 1 Januari 2020 pada dasarnya sudah ditentukan sejak diadopsi peraturan ini pada
2008. Sudah ada beberapa kajian dan diskusi terkait apakah 1 januari 2020 dapat
dilakukan dengan efektif, sampai ada rencana mengundukan acara sampai 2025.
Namun IMO‟s Marine Environment Protection Committee (MEPC 70), pada Oktober
2016 kembali menegaskan untuk berlaku pada 1 Januari 2020.
3. Indonesia masih akan mengalami kesulitan. Beberapa cara alternatif dapat
dilakukan, yang pertama adalah HFO dengan sistem Scrubber. Akan tetapi
halangan terbesarnya adalah investasi yang diperlukan cukup besar. Karena
diperlukan sarana dan prasarana yang dibangun seperti scrubber tower dan supporting
system terkait.
4. Ada opsi penggunaan bahan bakar campuran. Opsi ini lebih praktis walaupun
risikonya dapat menyebabkan harga bahan bakar yang diperlukan lebih mahal dan
bisa mengakibatkan gangguan mesin karena viskositas dari bahan bakar campuran
yang kecil.
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5. Bahan bakar LNG juga bisa digunakan sebagai alternatif. Akan tetapi hal seperti ini
juga masih terkendala di berbagai aspek terutama persiapan saran prasarana bunker
untuk bahan bakar yang perlu dikoordinasikan dengan segala pihak terkait.
Solusi yang diambil perlu didiskusikan secara menyeluruh. Kajian – kajian perlu
dilakukan dan FGD mengenai peraturan ini termasuk Water Ballast Management akan
segera dilaksanakan.

3.1.6 Pembahasan Tindak Lanjut Kerja Sama Maritim RI-USA
Pada tanggal 21-23 Februari 2017 di Bali telah diselenggarakan Rapat
Pembahasan Tindak Lanjut Kerja sama Maritim RI-USA. Rapat dihadiri kurang lebih
25 peserta perwakilan dari Kementerian/Lembaga.
Latar belakang pertemuan adalah pada 24 Oktober 2015, Indonesia dan Amerika
Serikat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja sama Maritim, yang
merupakan bagian kemitraan strategis AS-Indonesia. Berikut adalah rincian agenda
dan program dalam kerja sama maritim antar kedua negara (dikelompokkan jadi tiga
aras utama, yaitu keamanan maritim, perlindungan laut, dan pembangunan kelautan
berkelanjutan);
1. Melindungi Masyarakat Pesisir dan Perikanan: Amerika Serikat akan
memberikan bantuan substansial untuk mendukung konservasi keanekaragaman
hayati laut, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan peningkatan tata
kelola sumber daya kelautan di daerah, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional
di Indonesia. Upaya ini akan difokuskan pada tiga provinsi di Indonesia timur
yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi.
2. Memerangi ilegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IIU Fishing):
Amerika Serikat dan Indonesia bekerja sama untuk memerangi dan mencegah
IUU fishing, baik di perairan Indonesia maupun kawasan ASEAN. Badan
Pembangunan Internasional AS, National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), Departemen Kehakiman, dan Departemen Pertahanan
akan membantu Indonesia melalui dukungan teknologi, integrasi sistem, dan
peningkatan kapasitas institusi dan manusia.
3. Ini berarti termasuk pelatihan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan
Perjanjian FAO pada peran Port State, penegakan hukum perikanan, dan
informasi serta analisis intelijen. Semua demi meningkatkan kapasitas Indonesia
agar dapat memenuhi persyaratan seafood traceability program, yang sedang
dikembangkan AS untuk melindungi konsumen dari produk perikanan hasil
praktik IIU Fishing.
4. Memperluas kolaborasi dalam bidang IPTEK Kelautan: Berdasarkan Perjanjian
AS-Indonesia pada bidang Sains dan Teknologi, NOAA akan bekerja sama
dengan Indonesia untuk melakukan observasi dan penelitian tentang ekosistem
laut,
termasuk
penelitian
oseanografi
dan
variabilitas
iklim.
Hal ini akan meningkatkan pemahaman tentang interaksi kompleks antara laut
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dan atmosfer, meningkatkan kemampuan bersama untuk memprediksi perubahan
iklim dan ekosistem dalam jangka panjang.
Amerika Serikat dan Indonesia akan memiliki kemampuan memprediksi
ancaman kekeringan dan perubahan iklim yang ekstrim. Memahami bagaimana
pengaruh fenomena oseanografi Samudera Hindia, dan memahami dampak
ekologi akibat pengasaman laut terhadap terumbu karang.
Meningkatkan Keamanan di Perairan dan Pelabuhan: The US Coast Guard dan
badan-badan relevan milik AS akan membantu peningkatan kapasitas Indonesia
untuk memenuhi ISPS Code. Indonesia akan memiliki kemampuan mendeteksi
dan mencegah ancaman keamanan di sektor transportasi laut, dan bermanfaat
mendukung perdagangan Amerika Serikat dan Indonesia.
Mempromosikan Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan yang
Berkelanjutan: Amerika Serikat dan Indonesia akan mengeksplorasi dan
mendorong berbagai kegiatan yang dapat mendukung peningkatan hubungan
keduanya di sektor maritim. Termasuk, mengeksplorasi terjalinnya kemitraan
publik-swasta, antar pelaku usaha, dan promosi perdagangan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan dan kepelabuhanan di
Indonesia. Metode penangkapan ikan yang berkelanjutan akan dikembangkan
dengan melibatkan sektor swasta.
Advokasi dan Keadilan Bagi Pekerja Industri Perikanan: Amerika Serikat akan
memberi bantuan pendanaan guna mendukung upaya Indonesia dan
International Organization for Migration (IOM) untuk menyelamatkan korban
kerja paksa dalam industri perikanan. Amerika Serikat juga akan mendorong
pemerintah Indonesia untuk mengembangkan prosedur identifikasi korban kerja
paksa, dan merujuk mereka untuk peduli, serta memberi advokasi untuk
meningkatkan kemampuan untuk menindak dan mengadili pelaku eksploitasi
tenaga kerja di industri perikanan.
Membantu dan Melindungi Pengungsi Migran: Terhadap krisis migran maritim
dari Teluk Benggala dan Laut Andaman sepanjang bulan Mei-Juni 2015,
Amerika Serikat menyumbang dana darurat untuk IOM dan UNHCR (Komisi
PBB untuk Pengungsi) untuk memenuhi kebutuhan pengungsi migran di
Indonesia, Malaysia, Thailand, Burma, dan Bangladesh, melalui penyediaan
tempat penampungan sementara, dukungan kesehatan dan gizi, dukungan
terhadap tenaga sukarela, perlindungan keamanan, dukungan informasi, dan
bantuan non-medis lainnya.

Maksud dilaksanakannya Rapat Tentang Pembahasan Tindak Lanjut Kerja sama
Maritim RI-USA yaitu membahas rencana pertemuan bilateral antara Indonesia
dengan Amerika Serikat yang diagendakan pada tanggal 24 Februari 2017 di Bali.
Adapun tujuannya adalah untuk menghimpun informasi dari instansi terkait mengenai
kerja sama kemaritiman dengan Amerika Serikat di masing-masing instansi, baik
dalam kerangka MoU yang ditandatangani pada bulan Oktober 2015 maupun dalam
kerangka perjanjian kerja sama lain.
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Hasil pertemuan tersebut adalah terbentuknya draft matrik Kerja sama Maritim
RI-USA.
Sedangkan dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan perbedaan sistem di kedua negara,
terutama mekanisme di masing-masing instansi yang menjadi focal point setiap
program kerja sama.
2. Diperlukan pembentukan sebuah Joint Commission untuk membahas
perkembangan implementasi Plan of Action. Program/kegiatan Joint Commission
dapat dimasukkan ke dalam koridor bidang kerja sama lain-lain “Others”.

3.1.7 Koordinasi Kenavigasian dan Keselamatan Maritim
A. Koordinasi Penyusunan Nota Kesepahaman terkait Keselamatan Navigasi,
Konservasi Perairan, dan Pariwisata Bahari
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Hasil kesepakatan dari koordinasi ini adalah sebagai berikut:
Ditjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan akan segera menyerahkan data-data
terkait kawasan konservasi kepada Pushidros untuk dimasukkan pada peta laut.
Pushidros akan segera melakukan update peta laut apabila dari K/L sudah
menyampaikan data kawasan konservasi perairan secara lengkap.
KKP telah melakukan proses untuk penetapan beberapa kawasan konservasi yang
akan ditetapkan oleh menteri serta mendorong tiap provinsi untuk melakukan
proses penetapan kawasan konservasi (Berdasarkan UU no.23/PermenKP/2016). Saat ini telah ditetapkan 10 kawasan konservasi nasional dan 8
kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri (contoh: Raja
Ampat, Brow, Sabang, Sukabumi, Kei kecil dan Alor). Sejak tahun 2015-2016
KKP telah bekerja sama dengan Pushidros AL yang menghasilkan 5 peta laut
yaitu Kepulauan Anambas, Pulau Kapoposan, Pieh, Nusa Penida dan Gili Matra
(wilayah PSSA Hubla).
KKP juga sedang mempersiapkan anggaran per kawasan untuk penetapan
kawasan konservasi, diantaranya Laut Sawu, Aru, Banda yang sudah diklarifikasi
batasnya dan rencananya pemetaannya akan dilakukan di bulan November 2017.
Untuk Laut Sauh, KKP telah mengeluarkan kawasan ini dari ALKI III
dikarenakan untuk menjaga konservasi habitat 123 jenis Paus Biru sehingga tahun
ini ditargetkan untuk dipetakan di peta laut.
Pulau Seribu merupakan salah satu contoh kawasan konservasi yang sudah
dilindungi dan dimasukan dalam peta laut, sehingga kapal-kapal yang akan
melintasi kawasan tersebut dapat menghindari jalur area yang telah dilindungi.
Perlunya membuat Ship Routeing di dalam wilayah konservasi untuk alur
navigasi dan tempat kapal dapat melego jangkar.
Ditjen Perhubungan Laut telah menyampaikan permasalahan terkait dengan
rencana penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan di wilayah perairan Karimun
Jawa. Penenggelaman kapal yang akan dilakukan tersebut dapat bertentangan
dengan PP No.21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, PP

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman 30

No.9 Tahun 2012 tentang Pencegahan Kerusakan Lingkungan, PM 71 tahun
2013 tentang Salvage dan/atau pekerjaan Bawah Air serta PP No.5 tahun 2010
tentang Kenavigasian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan
rapat koordinasi antar K/L untuk membahas penanganan secara terpadu agar
kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Dalam
pertemuan
tersebut
masing-masing
Kementerian/Lembaga
terkait diharapkan mencermati substansi yang dimasukan dalam Nota
Kesepahaman agar substansinya dapat sejalan dengan keterpaduan keselamatan
navigasi, konservasi perairan dan pariwisata bahari dan diharapkan dapat segera
ditandatangani oleh para Menteri/ Kepala Lembaga.
B. Koordinasi Permanent International Association of Navigational Congresses (PIANC)
Indonesia
Hasil dari koordinasi Permanent International Association of Navigational Congresses
(PIANC) Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Rencana establishment organisasi PIANC Indonesia
2. Rencana Kegiatan PIANC Indonesia
3. Rencana menghadiri Annual General Assembly di Australia
4. Terkait membership PIANC, apakah anggota harus masing-masing menjadi
anggota pusat atau cukup keanggotaan Indonesia (termasuk annual fee)?
5. Tidak ada aturan standar terkait struktur organisasi dari PIANC untuk masingmasing NS.
6. Forum terdiri dari expertise dan practitioner; standar adalah kesepakatan atas
good conduct yang perlu dilaksanakan bersama. Supaya berjalan harus
diresmikan regulasi ini minimal realisasi kegiatan yang perlu dilakukan;
7. Ade mengusulkan perampingan struktur dengan tugas merapikan data base
keanggotaan dan memperbanyak anggota; misalkan ditargetkan minimal 2017
memiliki 30 membership PIANC Indonesia.
8. Diperlukan proses legal, badan hukum termasuk AD/ART; untuk menarik fee
harus sudah legal institution; BPPT sudah siapkan terjemahan;
9. Terkait hak kopi dokumen PIANC atau membership fee perlu ditetapkan;
membership didorong minimal dari academic, government, business company.
Sementara yang terjadi selama ini, masing-masing stakeholders membuat
regulasi yang menguntungkan
10. PIANC Indonesia sebaiknya ada keberpihakan/tujuan, misalnya standarisasi,
maka kegiatan PIANC diarahkan bagaimana agar standar tersedia ASAP
(penyiapan dokumen teknis, encouragement, dst.). Penerima menerima
dokumen tersebut adalah yang sudah menjadi member PIANC langsung;
11. KKP sudah menyiapkan Draf PP tentang Bangunan dan Instalasi Laut, yang
sudah diberikan di Kemenkumham;
Hal yang perlu segera dikonfirmasikan ke PIANC HQ: legalitas; undangan untuk
delegasi Indonesia AGA 2017; dan konfirmasi membership expiration.
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3.1.8 Penyelenggaraan Archipelagic Island State (AIS) Conference
Pelaksanaan AIS Conference akan dilakukan dengan tahap pertama pertemuan
pada tingkat Senior Official Meeting of Prepcom rencananya dilaksanakan pada tanggal 21
dan 22 November 2017 di Hotel Hyatt Jakarta dan tahap kedua pada
tingkat Ministerial Level yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 beriringan dengan
penyelenggaraan IMF–World Bank yang akan dilakukan di Bali. Adapun tema yang
diangkat dalam konferensi tersebut adalah Financing Sustainable Development.
Pelaksanaan AIS Conference akan dilakukan dengan tahap pertama pertemuan pada
tingkat Senior Official Meeting of Prepcom rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21
dan 22 November 2017 di Hotel Hyatt Jakarta dan tahap kedua pada tingkat Ministerial
Level yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 beriringan dengan penyelenggaraan
IMF– World Bank yang akan dilakukan di Bali
Sebagai negara maritime terbesar, sudah seharusnya Indonesia memfasilitasi kerja
sama negara-negara pulau dan kepulauan, maka menindaklanjuti hal tersebut
Kemenko Bidang Kemaritiman berkerja sama dengan United Nations Development
Programme (UNDP) berinisiatif membangun sebuah forum kerja sama negara-negara
pulau dan kepulauan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kerja
sama yang konkrit dengan membentuk Archipelagic Island State (AIS) Conference, dimana
anggota dari AIS tersebut berasal dari semua negara pulau dan kepulauan yang
berjumlah 49 negara yang terdiri dari 17 negara kepulauan dan 32 negara pulau;
Maksud dan tujuan dari mengadakan The Senior Official Meeting Of The Preparatory
Committee For The Establishment Of Archipelagic And Island State Forum adalah untuk
menunjukkan leadership Indonesia di dalam diskusi kelautan internasional, khususnya
aspek-aspek yang terkait dengan problematika dan tantangan pengelolaan isu kelautan
dari negara-negara pulau dan kepulauan, seperti perubahan iklim, rule of law,
environment dan konektivitas meningkatkan pemahaman mengenai negara kepulauan
(archipelagic state).
The Senior Official Meeting Of The Preparatory Committee For The Establishment Of
Archipelagic And Island State Forum diadakan pada tanggal 21 s.d 22 November 2017 dan
bertempat di Grand Hyatt Hotel, Jakarta Indonesia. Peserta yang menghadiri
konferensi tersebut berjumlah kurang lebih 79 orang dan berasal dari beberapa Negara
Anggota AIS serta Kementerian/Lembaga

3.2 Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber
Daya Alam, serta Jasa Kemaritiman yang Berkelanjutan
dan Berdaya Saing Global
Pada tahun 2017 dalam mewujudkan: pengelolaan dan nilai tambah sumber daya
alam, serta jasa kemaritiman yang berkelanjutan dan berdaya saing global, beberapa
kegiatan utama telah dilaksanakan, yang meliputi:
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3.2.1 Pengembangan Pariwisata
A. Pengembangan Pariwisata Toraja
Koordinasi tentang Pengembangan Pariwisata Toraja telah mendapatkan hasil
kesimpulan dan rencana sebagai berikut:
1. Pengembangan pariwisata Toraja dan diperlukan studi yang komprehensif serta
pembangunan yang terpadu untuk pengembangan pariwisata Toraja. Studi
terhadap pengembangan pariwisata Toraja segera dilaksanakan dengan
melibatkan Bank Dunia, BPPT, Universitas Hasanuddin, Universitas Kristen
Indonesia Toraja, dan agar dibuat skala prioritasnya.
2. Bank Dunia dapat dilibatkan untuk studi di Toraja serta dengan melibatkan
BPPT, Universitas Hasanudin dan Universitas Kristen Indonesia Toraja
(UKIT). Studi pengembangan pariwisata Toraja dapat dilakukan selama 6 bulan
dan pada bulan Juni 2017 sudah dilihat hasil studinya.
3. Studi terhadap pengembangan pariwisata di Toraja dapat berupa studi terhadap
infrastruktur, jalan, ketersediaan air, fasilitas hotel, dan bandara. Studi agar
dilakukan secara komprehensif.
4. Banyak tempat menarik untuk dieksplorasi di Toraja dan salah satu tempat
yang menarik untuk dikunjungi di Toraja adalah „negeri yang berada di atas
awan‟.
5. Penerbangan langsung dari Jakarta atau dari berbagai tempat ke Toraja perlu
dilihat untuk meningkatkan jumlah turis karena Toraja merupakan tujuan
wisata internasional.
6. Pemda setempat (Bupati Tana Toraja dan Bupati Toraja Utara, serta Provinsi
Sulawesi Selatan) agar membantu studi yang dilakukan oleh Tim Studi
Pengembangan Pariwisata Toraja, serta agar membantu mempertemukan pihak
swasta dengan pihak yang terkait di Toraja.
7. Ada dua Bandara di Toraja dan agar ditentukan untuk pembangunan bandara
yang paling baik untuk aspek biaya dan efisiensinya.
8. Pihak swasta agar dilibatkan dalam pengembangan pariwisata Toraja karena
tidak semua akan menggunakan dana APBN.
9. Kampanye terhadap kebersihan, penerimaan tamu/wisatawan di Toraja, dan
keterlibatan industri kreatif di Toraja dalam rangka pengembangan pariwisata
Toraja agar dilakukan secara gencar dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh
masyarakat di Toraja.
10. Peran dan partisipasi Pemerintah, Masyarakat, serta Budaya di Toraja dalam
rangka pengembangan pariwisata di Toraja harus disiapkan.
11. Investasi paling cepat dalam menciptakan lapangan pekerjaan adalah
pariwisata.
12. Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja dapat dijadikan posko untuk Tim Studi
Pengembangan Pariwisata Toraja.
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13. Ketersediaan air di kawasan pariwisata Toraja agar diprioritaskan dan dilakukan
studinya serta dapat melibatkan pihak swasta untuk mendukung fasilitas
ketersediaan air di Toraja.
14. Beberapa master plan terkait pengembangan pariwisata Toraja agar dipadukan
dan terintegrasi.
15. Studi terhadap bandara di Toraja dapat dilakukan mulai tanggal 6 Februari 2017
oleh Tim yang terdiri dari Kemenko Maritim, BPPT, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, Universitas
Hasanudin, UKIT.
16. Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim agar segera
melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Studi Pengembangan
Pariwisata Toraja pada tanggal 3 Februari 2017.
17. Menko Bidang Kemaritiman akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan
untuk pencairan dana pengembangan kawasan pariwisata.
18. Tim Studi Pengembangan Pariwisata Toraja agar sudah mulai bekerja pada
tanggal 6 Februari 2017.
Kemenko Kemaritiman berencana untuk memperkenalkan Tana Toraja sebagai
salah satu destinasi wisata sebagai salah satu agenda Annual Meeting International
Monetary Fund-World Bank (AM IMF-WB) 2018. Hasil rapat dengan Wapres, Toraja
menjadi salah satu destinasi untuk kedatangan Annual Meeting IMF-WB 2018. Dalam
upaya pengembangan Tana Toraja salah satu hal yang dilakukan yaitu mempercantik
kawasan pariwisata, khususnya tempat penginapan dan kebersihan yang menjadi
masalah lain yang harus diselesaikan, seperti Rantau Palopo yang menjadi kota paling
kotor di Tana Toraja.
Tana Toraja mempunyai dari sisi kebudayaan sangat luar biasa sertifikasi atau
standarisasi kebersihan seterusnya bisa dikontrol oleh pemerintah, sehingga setelah
dipromosikan tetap diperhatikan. Perencanaan pembangunan Tana Toraja ke
depannya harus benar-benar bersinergi dengan pembangunan yang lain.
B. Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba
Saat ini Pemerintah sedang melakukan pengintegrasian master plan pariwisata
Danau Toba, diharapkan semoga akhir tahun ini bisa segera diselesaikan kajiannya.
Sebagai salah satu upaya tersebut, maka telah dilaksanakan Workshop bertema
“Keterpaduan Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba.” Workshop ini
diharapkan dapat sebagai langkah mempercepat pengembangan kawasan wisata Danau
Toba.
Saat ini ada tiga masalah krusial dalam pengembangan pariwisata di Danau
Toba, masalah-masalah tersebut di antaranya mengenai persoalan minimnya
infrastruktur penghubung yang berkoneksi dengan mobilitas wisatawan (aksesibilitas),
masalah masih minimnya investor dalam membangun sarana dan prasarana umum
bagi wisatawan (amenities) dan persoalan pada kualitas produk wisata yang akan
dipromosikan dan dipasarkan (atraksi).
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Kemenko Bidang Kemaritiman
bekerja sama dengan Kemenpar,
KemenPUPR,
KemenATR/BPN,
Kemenhub, Provinsi Sumatera Utara,
Badan Otorita Pengembangan Danau
Toba dan Ikatan Ahli Perencanaan,
pada tanggal 15 Mei 2017 bertempat di
Hotel Inna Parapat, Toba Samosir,
Sumatera Utara menghelat Workshop
“Keterpaduan Pengembangan Kawasan
Pariwisata Danau Toba”.
Workshop ini bertujuan untuk menemukan permasalahan dan mencari solusi terbaik,
dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Topik
yang diangkat dalam Workshop pengembangan Danau Toba ini Terdapat 3 (tiga) isu
utama yang dibahas yaitu, aspek aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.
Berbagai langkah telah diusulkan dan akan dipertimbangkan untuk
menyelesaikan berbagai masalah tersebut (aksesibilitas, amenities, dan atraksi), yaitu
dengan akan dibentuknya “Dapur” atau semacam Bank Data yang nantinya berperan
sebagai penyedia data dan informasi terkini terkait keputusan mengenai pengembangan
pariwisata Danau Toba.
Dalam pengembangan Danau Toba perlu segera menyusun data kualitas air
Danau Toba. Beberapa data dapat diperoleh melalui remote sensing seperti TSS,
klorofil-a. Berdasarkan KLHK (Siti Nurbaya) dapat diketahui bahwa kualitas perairan
di Danau Toba telah mengalami degradasi. Kondisi perairan yakni oligotrofik, dimana
kondisi perairan kekurangan nutrien dan fitoplankton. Apabila danau oligotrofik, maka
kurang dapat mendukung kehidupan organisme di perairan dan manusia untuk
kegiatan wisata. Sehingga dibutuhkan pengelolaan, agar kualitas air dapat sesuai
dengan baku mutu untuk menunjang kehidupan di perairan dan kegiatan manusia
untuk wisata. Sumber
limbah
terbesar
disebabkan
oleh
kegiatan
perikanan,
selain itu disebabkan
oleh
kegiatan
domestik dan kegiatan
manusia
lainnya
seperti adanya hotel, penginapan dan lainnya. Pengelolaan yang difokuskan mencakup:
1. Produksi perikanan
2. Pengolahan limbah (domestik dan non domestik) dan kualitas perairan
3. Penyedia air (mengontrol distribusi, pengolahan dan sebagainya)
4. Pengendalian erosi, dan lainnya.
Dalam pengembangan Danau Toba juga dibutuhkan Peraturan Gubernur agar
implementasi dapat lebih kuat serta mendorong badan otorita pariwisata Danau Toba.
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Kualitas air harus diidentifikasi berdasarkan parameter-parameter untuk monitoring
dan mengacu pada baku mutu. Daya dukung juga harus dicantumkan dalam laporan
tersebut. Pengelolaan limbah padat sedang dijalankan oleh LHK, selain itu untuk
menggiatkan Adipura di wilayah tersebut. Penentuan stakeholder sebaiknya dilakukan
dalam dua level yakni di level nasional dan provinsi Sumatera Utara tersebut.
Sebagai bagian dari perencanaan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau
Toba telah dilaksanakan Workshop perencanaan kolaboratif di Danau Toba
dilaksanakan pada hari Minggu - Senin, 14-15 Mei 2017 di Hotel Inna Parapat,
Sumatera Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Menko Bidang Kemaritiman, Ketua Ikatan
Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Perwakilan Badan Otoritas Pariwisata Danau
Toba, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan perwakilan dari
Pemda di sekitar danau Toba. Hasil dari workshop tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba dibentuk 1 Juni 2016 berdasarkan Perpres
No. 49 Tahun 2016.
2. Tantangan Proses Perencanaan Pariwisata Terpadu (multi level, multi sektor,
multi aktor) harus bisa mengsinkronkan 27 produk seperti RTRW Provinsi (8
RTRW Kabupaten) kawasan strategis yang ada di RDTR Kabupaten, RTRW
sudah Perda sehingga bagaimana mengsingkronisasi, masalah kehutanan dan tata
guna lahan di Toba,
3. Teknis isu (Aksesibilitas, Atraksi, Amenitas):
a. Isu Aksesibilitas: Udara (Bandar Udara Silangit), Darat (Tol Medan – Parapat,
KA sejajar tol, penyebrangan ke Pulau Samosir Laut (Kuala Tanjung Port)
b. Amenitas: Standard Internasional Facilities (Glam camping di 600 Ha
kawasan Sibisa, Cruise Hotel)
c. Atraksi Wisata (UNESCO Global Geopark Network, beyond ulos, nature and
culture).
C. Promosi Labuan Bajo pada Pertemuan Tahunan IMF-WB
Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan World Bank-IMF tahun depan
2018 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan akan berlangsung selama lima hari, yaitu pada
tanggal 8-14 Oktober 2018. Delegasi yang akan mengikuti pertemuan tersebut terdiri
dari para menteri keuangan, gubernur bank sentral, bankir hingga CEO dari 189
negara. pemerintah serius mempersiapkan destinasi wisata untuk dipromosikan kepada
peserta pertemuan tersebut. Salah satu dari lima destinasi yang sedang dipersiapkan
oleh pemerintah adalah Labuan Bajo di Manggarai Barat Provinsi NTT. Untuk itu,
Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin
memimpin Rapat koordinasi persiapan pertemuan tahunan IMF-WB tentang
penyiapan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata. Salah satu yang dibahas
dalam diskusi tersebut adalah seperti atraksi wisata seperti desa wisata, Taman
Nasional Komodo, perbaikan infrastruktur penunjang serta penambahan pasokan
listrik.
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Pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo dimaksudkan untuk menawarkan
destinasi wisata diluar Bali kepada anggota delegasi dan keluarganya yang berkunjung
selama kegiatan tahunan IMF-WB.
Pihak Kemenko Kemaritiman telah menginventarisasi kebutuhan yang harus
dipenuhi untuk bersiap menyambut tamu dari delegasi pertemuan IMF-WB 2018.
Kebutuhan tersebut utamanya adalah peningkatan kualitas jalan akses dalam kota
Labuan Bajo, peningkatan kapasitas Bandara Komodo, sarana penyediaan air bersih,
listrik, alat angkut sampah serta vaksinasi untuk gigitan komodo.
D. Koordinasi Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Taman Nasional BromoTengger-Semeru
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 16-18 Agustus 2017 di Malang.
Adapun hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. diperlukan koordinasi dalam pengelolaan sampah di kawasan pegunungan antara
kementerian KLHK, PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemda, BTN
BTS, Bagian kebersihan Kabupaten/kecamatan/ Kelurahan/Desa;
2. diperlukan peninjauan kembali lokasi pembuangan sampah/TPA/TPS yang
tertutup, sistem pemilahan sampah, sistem pengolahan sampah yang cepat,
efisien dan efektif, kendaraan pengangkut tertutup dari tempat pembuangan
sampah sampai TPA/TPS;
3. diperlukan sosialisasi dan penerapan sistem pengelolaan sampah mandiri per
rumah tangga/individu dan komunal, melibatkan partisipasi masyarakat
setempat;
4. diperlukan IPAL sederhana dan efektif dalam pengelolaan limbah cair di
kawasan pegunungan;
5. diperlukan penambahan toilet bersih di tempat pusat perkemahan kawasan
pegunungan dan di terapkan sistem tanggung jawab pembuangan limbah sampah
dan limbah cair/padat kepada setiap individu/kelompok pendaki dan masyarakat
sekitar.
E. Pengembangan Wisata Borobudur
Borobudur merupakan Single Destination Multi Management (SDMM), solusi
pembentukan Badan Otorita Pariwisata Borobudur (BOB) (Perpres ditetapkan 11 April
2017, dan sudah diluncurkan oleh Menkomar 19 Juli 2017). Integrated Tourism
Masterplan, loan agreement akan ditandatangani pada September 2017.
Progres lembaga pengelola BOP Borobudur:
1. Draf Organisasi dan Draf Pengangkatan Kelompok Tenaga Ahli sudah selesai.
(Kemenpar mengusulkan 4 nama: Komarudin Hidayat (Tokoh), UGM, Hari
Untoro mantan Dirjen Kebudayaan). Status: menunggu persetujuan Menkomar.
2. Rancangan Permenkomar tentang Sekretariat Dewan Pengarah sudah selesai.
3. BOB dikepalai oleh Direktur Utama, mengacu BLU.
4. Organisasi Permenpar terkait BOB sudah ditanda tangani sudah terbit.
5. Perekrutan mundur satu bulan menunggu persetujuan Menpan. Menpar akan
menetapkan Struktur Organisasi Tata Kelola BOB. Pansel sudah dibentuk dan
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diselenggarakan oleh LM FEB UI. 3 calon dipilih Kemenpar, dan ditetapkan 1
oleh Menkomar. SK Tim Pansel sudah ditandatangani Kemenpar.
Sementara itu juga telah dilaksanakan rapat koordinasi tentang pengelola Taman
Wisata Borobudur (TWC) yang dihadiri perwakilan Deputi Infrastruktur Kemenko
Kemaritiman dan perwakilan dari PT TWC.
PT TWC berupaya memaksimalkan obyek wisata melalui pengembangan
fasilitas, Peningkatan kualitas potensi dan merubah kawasan, antara lain
pengembangan fasilitas Hotel Manohara dan pengembangan tempat Sendratari.
Banyak aturan atau hal-hal teknis yang menghambat dalam pengelolaan pariwisata di
Borobudur dan sekitarnya, sehingga proses pengembangan Borobudur yang akan
dilakukan oleh PT TWC jadi kurang optimal, sehingga diperlukan budayawanbudayawan yang progresif terhadap pengembangan wisata berbasis budaya. PT TWC
mengharapkan bantuan Kemenko Maritim untuk mencari solusi terhadap
permasalahan-permasalahan teknis yang sedang dihadapi, sehingga proses
pengembangan Borobudur dan Prambanan secepatnya dapat dilaksanakan.
Ada 2 (dua) isu penting dalam pengembangan wisata Candi Borobudur dan
Candi Prambanan serta Candi Ratu Boko, yaitu: bisnis activity dan kelembagaan. Isu
bisnis berkaitan dengan pengembangan area wisata di Borobudur dan Prambanan,
sedangkan isu kelembagaan berkaitan dengan cagar budaya-cagar budaya yang ada,
apabila selesai pemugaran atau pasca pemugaran bisa dikelola secara professional atau
diserahkan ke PT TWC untuk dimanage secara profesional. Waktu untuk pertemuan
dengan kementerian lain diperkirakan akan dilakukan sekitar tanggal 20 an Agustus
2017.
F. Koordinasi Kebijakan Pengelolaan BMKT
Kegiatan ini dilaksanakan pada 23 s.d 24 Mei 2017 dan bertujuan untuk
mengkoordinasi persiapan survey dan pengangkatan BMKT oleh tim Kementerian
Kelautan dan perikanan dan mengkoordinasi persiapan program pengelolaan BMKT
oleh Pemda Kabupaten dan Provinsi. Adapun hasil rapat ini adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan BMKT yang ada di Natuna akan dikelola untuk kepentingan
masyarakat Natuna;
2. Kemenko Maritim memfasilitasi pertemuan antara Kemhan/TNI AL, ESDM,
KKP dan KemPar untuk merumuskan spektrum pembangunan Natuna ditinjau
dari 4 aspek (Hankam, Perikanan, Pariwisata dan Migas);
3. Konsep pengembangan pariwisata Natuna berbasis Marine Eco-Archaeology
(MEA). Atraksi selam kapal tenggelam menjadi icon ke depan;
4. Perlu peran aktif SKPD dan menyusun program bersama untuk mengidentifikasi
potensi pengembangan BMKT Natuna.
5. Peran serta dari Kecamatan dan Desa untuk menjaga lokasi-lokasi BMKT
mendukung pengembangan wisata bahari kapal tenggelam berkonsep MEA;
6. Perlu disusun roadmap pembangunan pariwisata bahari kapal tenggelam hingga 5
tahun ke depan. Langkah awal 2018 Pemkab Natuna akan memprogramkan
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ekspedisi untuk identifikasi potensi BMKT di Natuna, program akan
disinkronkan dengan program Pemerintah Pusat;
7. Mengenai survey lanjutan dalam rangka pengangkatan BMKT akan dilaksanakan
untuk menentukan apakah BMKT diangkat atau tetap dibiarkan insitu untuk
mendukung pariwisata bahari;
Kawasan potensial wisata bahari dan BMKT di Natuna akan diintegrasikan
dalam RWP3K Propinsi Kepri; Pengajuan kawasan oleh Dinas Pariwisata.

3.2.2 Pembentukan dan Pengembangan BOP Kawasan Pariwisata
A. Pembahasan Draft Peraturan Presiden tentang BOP Labuan Bajo
Koordinasi untuk membahas Badan Otorita Pengelola (BOP) Labuan Bajo Flores
mendapatkan hasil sebagai berikut:
1. Sebaiknya ada penambahan pasal yang mengatur tentang keterlibatan dan peran
serta masyarakat serta penambahan aturan terkait administrasi dan penggunaan
lahan otoritatif yang merupakan perkembangan selama perkembangan
penyusunan draft Perpres Borobudur dan BOP Danau Toba;
2. Isi draft perpres tidak akan terlalu banyak mengalami perubahan lagi, namun
dianggap perlu untuk disesuaikan dengan Perpres BOP Borobudur dan BOP
Danau Toba.
3. Kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh adalah:
a. Terdapat penambahan 1 bab dengan 2 pasal terkait partisipasi masyarakat dan
kerja sama operasional lainnya dengan 2 ayat di pasal 26 (merujuk Perpres
BOP Borobudur);
b. Terkait kesekretariatan, disepakati agar disampaikan ke level tertinggi di
tingkat Menteri karena ternyata terdapat permasalahan di dua BOP
sebelumnya yang sudah dibentuk, yaitu BOP Borobudur dan BOP Danau
Toba. Diharapkan hal ini tidak terulang kembali di BOP selanjutnya yang akan
disepakati nantinya. Untuk itu, akan ada pendekatan informal ke level tertinggi
dan lintas K/L;
c. Untuk Pasal 2 diperbaiki dan dihapus beberapa ayatnya. Begitu pula dengan
perubahan pada pasal 10;
d. Untuk pasal 5 terdapat perubahan dengan menghilangkan Bupati Manggarai
Barat dan menambahkan Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan
Daerah Tertinggal, Badan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
e. Mengenai permasalahan pasal terkait pengaturan perairan, bisa menjadi
rujukan untuk penyelesaian Perpres BOP Wakatobi.
f. Diharapkan draf Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola
Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dapat segera dibahas dalam Rapat
Koordinasi Tingkat Menteri dan terutama dalam mengatasi 2 (dua)
permasalahan yang terjadi, yaitu kesekretariatan dan anggaran khusus untuk
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.
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g. Agar secepatnya menghubungi Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk
menyinkronkan kawasan BOP sesuai dengan MoU Benoa mengenai rute
cruise yang sudah disepakati beberapa waktu yang lalu. Sebaiknya dicek
apakah zona koordinatif BOP sudah sesuai;
h. Demi menjaga kelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah di kawasan
Labuan Bajo dan sekitarnya, agar bisa dimunculkan isu sampah ke dalam
salah satu pasal di dalam Perpres Labuan Bajo karena saat ini isu sampah
merupakan isu internasional yang diangkat. Upayakan sejak awal agar BOP
nanti juga ikut bertanggungjawab dalam pengelolaan persampahan di Labuan
Bajo.
i. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan segera mengirimkan draf
final Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan
Bajo Flores kepada Sekretariat Kabinet RI;
j. Peraturan terkait perairan dan laut akan dikeluarkan dari isi Perpres tentang
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, demikian
juga rencana tambahan salah satu ayat tentang sampah.
B. Koordinasi Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita
Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru
Dalam koordinasi penyelesaian BOP Bromo-Tengger-Semeru menghasilkan
simpulan sebagai berikut:
1. Terdapat perubahan sebagai berikut:
a. Penambahan pada bagian mengingat, yaitu Cakupan Kawasan Pariwisata
Bromo-Tengger-Semeru meliputi 4 (empat) Kabupaten dan 4 (empat) Kota,
yaitu: Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan,
Kabupaten Probolinggo, Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan dan Kota
Probolinggo sebagaimana digambarkan pada peta yang tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini;
b. Pasal 2 Ayat 1 “Cakupan Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru
meliputi 4 (empat) Kabupaten dan 4 (empat) Kota, yaitu: Kabupaten
Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo,
Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo sebagaimana
digambarkan pada peta yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini”
c. Pada Pasal 5, struktur anggota hanya sampai dengan tingkat Gubernur Jawa
Timur saja;
d. Masukan dari Kementerian ATR terkait penambahan ayat pada pasal 19
meliputi: “Dalam hal pelaksanaan dan/atau pembangunan kawasan pariwisata
Bromo–Tengger–Semeru tidak sesuai dan/atau belum diatur dalam RTRW
sebagaimana dimaksud ayat 2, pelaksanaan pembangunan dan/atau
pengembangan kawasan pariwisata Bromo–Tengger–Semeru dilakukan sesuai
dengan kondisi lapangan dan berdasarkan kepada daya dukung, daya
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tampung, dan rekayasa teknis yang diperlukan serta memperhatikan ketentuan
teknis kawasan lainnya.”
e. Penambahan 1 Bab (Bab VI) dengan 1 Pasal dan 2 ayat meliputi:
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 26
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan kawasan pariwisata
Bromo-Tengger-Semeru melalui kerja sama dengan Badan Otorita BromoTengger-Semeru.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa penyertaan
modal, penyewaan, atau pinjam pakai dalam bentuk tanah maupun kerja sama
operasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Masih harus dicari lahan untuk wilayah otoritatif Badan Otorita Pengelola
Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru yang bisa dijadikan modal Badan
Layanan Umum (BLU) dan untuk itu perlu diadakan rapat lanjutan dengan
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Agraria dan
Tata Ruang.
Sementara itu dalam koordinasi persiapan survei usulan lahan BOP Kawasan
Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru didapatkan kesimpulan dan rekomendasi dari
kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Akan dilaksanakan survei di 2 (dua) lokasi yang diusulkan tersebut namun
dengan prioritas di wilayah Wonosari;
2. Disepakati lahan seluas 59 ha di Desa Wonosari yang akan dijadikan aset untuk
BOP melalui mekanisme yang akan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku,
sedangkan lahan seluas 336 ha akan dijadikan zona otoritatif;
3. Akan mengundang secara khusus pihak Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan yang direncanakan pada tanggal 31 Oktober 2017 untuk mengetahui
mekanisme penggunaan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar aset
BOP nantinya tidak mengalami masalah ke depannya.
4. Untuk mempercepat proses penetapan lahan, Bupati Malang dapat mengirimkan
surat kepada Menteri LHK terkait penetapan wilayah BOP dengan dilampiri peta
rencana lokasi, misalnya untuk kawasan hutan dengan tujuan khusus.
5. Mekanisme tukar menukar dengan luasan lahan yang sama, maka harus mengacu
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
6. Akan dikaji kembali peta Krawangan Desa yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
Malang sebagai dasar pengakuan terhadap pengelolaan lahan yang diusulkan;
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap membantu mempercepat
proses jika memang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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C. Koordinasi Persiapan Survey Usulan Lahan Badan Otorita Pengelola Kawasan
Pariwisata (BOP) Wakatobi
Dalam koordinasi Usulan Lahan BOP Kawasan Pariwisata Wakatobi ditemukan
fakta bahwa perlu segera dilakukan survei lahan di 3 (tiga) lokasi meliputi WangiWangi, Hoga dan Sombano. Untuk itu perlu dipersiapkan untuk keperluan survey
usulan lahan BOP Wakatobi dengan melibatkan 2 orang dari pihak Kementerian
Agraria dan Tata Ruang. Survei harus dapat menemukan lahan minimal 50 ha sebagai
aset atau modal dari Badan Layanan Umum (BLU) BOP Kawasan Pariwisata
Wakatobi.
Pada tanggal 7 September 2017 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang
merupakan tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya. Rapat dimaksud adalah
mengenai usulan lahan dari Pemkab Wakatobi yang telah disurvey oleh tim survey
Kementerian ATR/BPN beberapa waktu sebelumnya. Adapun kesimpulan dan
rekomendasi adalah sebagai berikut:
1. Disepakati bahwa lahan yang akan menjadi aset bagi BOP seluas 30 hektar;
2. Total wilayah otoritatif BOP Wakatobi seluas 532 hektar yang terletak di Wangiwangi, Hoga, Sombano, sedangkan wilayah koordinatif seluruh Wakatobi;
3. Jika sudah disahkan sebagai modal/aset BLU BOP Wakatobi, Pemkab Wakatobi
agar bisa mengarahkan pembangunan di sekitar wilayah tersebut, terutama
pembangunan akses jalan;
4. Lahan seluas 30 hektar tersebut telah disesuaikan dengan peruntukan untuk
kawasan pariwisata, bukan kawasan pertanian tanam pagar maupun kawasan
resapan air. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik ke depannya;
5. Kekhawatiran mengenai ketidaksesuaian pengelolaan lahan pada saat
perencanaan dan pelaksanaan perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan.
D. Badan Otorita Borobudur
Badan Otorita dibedakan menjadi dua, yaitu dewan pengarah dan badan
pelaksana. Rapat ini bertujuan untuk mengemukakan cara menarik wisatawan yang
diintegrasikan dengan seluruh wilayah terkait di Borobudur.
Beberapa masukan di dalam pengembangan BOP Borobudur :
1. Pengembangan yang terintegrasi di seluruh wilayah sekitar Borobudur
dibutuhkan untuk menarik 2.000.000 wisatawan mancanegara.
2. Dewan pengarah menentukan kebijakan umum, dan badan pelaksana
menentukan perumusan operasional.
3. Sebaiknya fokus utama tidak hanya di Menoreh. Adapun wilayah lain antara
lain Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman, Bantul dan Gunung
Kidul. Gunung Kidul pun memiliki Geopark Gunung Sewu.
4. Status Gunung Kidul sedang susun Perpres KSPN.
5. Permasalahan: 1. Ketersediaan air bersih/air tanah; 2. Sampah laut yang naik ke
darat; 3. Kerusakan karang.
6. Sangiran dan Candi Prambanan sebaiknya menjadi bagian badan otorita.
7. Masterplan akan diharmonisasi dengan BOP.
LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman 42

8. Permenhut harus diharmonisasi dengan Perpres BOP Borobudur.
9. Sebaiknya direksi perhutani dimasukan ke badan pengelola dan butuh
keterlibatan perhutani.
Aset lahan Badan Pengelola 50 Ha dari 300 Ha.
10. Badan Pelaksana berbentuk BLU dibawah Kementerian Pariwisata.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut
Badan Otorita akan melaksanakan tugas sesuai dengan Perpres yang telah
ditetapkan.
Diharapkan kepada seluruh daerah yang berada disekitar Borobudur agar
menyerahkan laporan eksisting terkait potensi pengembangan pariwisata dan
rencana pengembangan prioritas.
Cagar Budaya dibawah pengawasan UNESCO akan ditindaklanjuti agar
terbentuk kesepakatan untuk mengurangi konflik yang terjadi.
3 KSPN daftar usulan akan dibandingkan dengan usulan Kemenhub dan PUPR,
jika memungkinkan akan diadakan usulan anggaran tambahan.
Perlu disosialisasikan pada publik terkait perpres sebelum puasa.
Kadispar Jateng dan DIY sebaiknya segera menyusun materi sosialisasi untuk
promosi wisata.
Dalam waktu 3 bulan BOP harus sudah terbentuk

3.2.3 Penanganan Isu/Kasus Lingkungan
A. Rapat Tim Hukum Penyusunan Gugatan Sengketa Tumpahan Minyak Montara
di Laut Timor pada Tahun 2009
Dalam rangka penyusunan gugatan sengketa tumpahan minyak montara di Laut
Timor pada Tahun 2009, telah dibentuk Tim Hukum yang terdiri dari 17 (tujuh belas)
orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Pengacara yang ditunjuk Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 3 (tiga) orang dari KLHK, dan 3 (tiga) orang Tim
Kuasa Hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang ditunjuk oleh Jaksa Agung RI, 1
(satu) orang dari Sekretariat Kabinet, 1 (satu) orang dari Pusat Pemulihan Aset (PPA)
Kejagung, 1 (satu) orang dari Kemhan dan dan 5 (lima) orang dari Deputi Bidang
Koordinasi Kedaulatan Maritim
Setelah diadakan pembahasan materi gugatan, Tim Hukum menyepakati hal-hal
sebagai berikut:
1) Kesepakatan Tim Hukum mengenai muatan materi gugatan kasus Montara
2) Kerangka draft gugatan kasus Tumpahan Minyak Montara. (Terlampir)
3) Plan of Action pengajuan gugatan kasus Montara
Adapun Time Line yang disepakati dalam Plan of Action sebagai berikut:
1) Tanggal 10 Maret 2017, Rapat mendengar keterangan Tim Ahli 15 (lima belas)
orang;
2) Tanggal 24 Maret 2017, Rapat Pembahasan dan Hasil Draf awal Gugatan;
3) Tanggal 31 Maret 2017, Rapat Finalisasi Expose Draf Gugatan Internal Tim
Hukum;
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4) Tanggal 4 April 2017, Pelaporan kepada Bapak Menko;
5) Tanggal 6 April 2017, Pendaftaran Gugatan.
Secara umum ada komitmen dari semua anggota Tim untuk segera
menyelesaikan draf gugatan untuk segera didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Hasil atau kesimpulan dari beberapa kali rapat koordinasi dalam rangka
pengajuan gugatan tersebut antara lain: :
1. para ahli hukum mohon agar masukan-masukan yang diberikan dalam rapat
ini menjadi bahan pertimbangan termasuk adalah kekhawatiran akan
terjadinya gugatan balik apabila data kita belum lengkap dan melemahnya
kekuatan eksekutorial akibat terjadinya in absentia pihak tergugat di
Pengadilan.
2. untuk bahan serta strategi tuntutan kepada PTTEP agar diperkaya dengan
memperhatikan masukan dari Plh. Dirjen dan Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM serta masukan yang didapat dari rapat ini.
3. Prof. Hasyim Djalal agar ikut memberi masukan dalam Tim yang akan
mengajukan gugatan kasus tumpahan minyak Montara untuk semakin
memperkaya.
4. sebelum menjadi anggota convention, maka sebaiknya dilihat kembali mengenai
manfaatnya sejauh mana dengan dibuat secara statistik (berapa banyak
kebutuhan dalam bidang tersebut). Apabila memang bermanfaat, maka tidak
terdapat alasan untuk tidak mengikuti konvensi tersebut.
5. Saat ini langsung saja ajukan gugatan kepada PTTEP, namun sebelum gugatan
dimasukkan, semua hal harus dipertajam (data-data yang belum lengkap, dan
dasar hukum lain yang dapat dijadikan sebagai dasar menggugat). Deputi
Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim agar mengikuti langkah demi langkah
dan melaporkan perkembangannya serta di-update progresnya kepada Menko
Bidang Kemaritiman.
6. apabila mampu dilaksanakan, maka dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan,
file tuntutan terhadap kasus tumpahan minyak Montara agar sudah lengkap,
sehingga pada bulan Mei agar sudah bisa diarsipkan;
7. harus menyatukan persepsi antara kedua tim kuasa hukum tentang tempus dan
locus kejadian, mengingat tumpahan terjadi pada bulan Agustus tahun 2009.
Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup terbit bulan Oktober 2009. Perlu disiapkan
alat bukti, sampel, dokumen administrasi, Akte pendirian perusahaan, Finger
print;
8. perlu disepakati bersama dasar hukum yang dipakai;
9. tim Teknis perlu untuk melakukan:
a. melakukan perhitungan kerugian sosial ekonomi dan lingkungan.
b. bersama-sama dengan Tim Ahli akan melakukan analisis Kerugian aspek
lingkungan yang meliputi: laut dan pesisir, pantai, terumbu karang, rumput
laut dan lain-lain.
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

c. persiapan menyusun langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung
Tim Hukum.
ketua YPTB dengan didampingi Ketua Tim Pengacara YPTB Mr. Greg Phelps
dari Australia, menyampaikan catatan-catatan sebagai berikut:
a. Tim Kuasa Hukum Class Action sedang berusaha mendapatkan Tim Ahli
Internasional untuk melakukan analisa volume/jumlah semburan minyak
yang keluar pada waktu terjadinya ledakan di sumur bor Montara tahun
2009;
b. minta dukungan Pemerintah Indonesia untuk mencari seorang ahli yang
dapat membuktikan volume/jumlah semburan minyak pada waktu terjadi
ledakan sumur bor Montara.
dalam rangka memperlancar tugas Tim Kuasa Hukum/JPN perlu dibentuk
Kesekretariatan dan kelengkapannya.
tim sepakat memenuhi semua data dan informasi yang diperlukan pada bulan
Maret 2017 agar mempermudah Tim Hukum menyusun materi gugatan.
Sekretaris Deputi I agar mengurus Kesekretariatan dan Kelengkapannya di
Kantor Kemeko Kemaritiman untuk segera melayani Tim Penyelesaian
Sengketa Minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009.
pemerintah
telah
mendaftarkan gugatan perdata
kepada PTT
Exploration and Production Company (PTTEP) ke Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 dengan nilai sebesar
Rp 27,5 triliun karena tidak adanya itikad baik dalam menyelesaikan masalah
polusi minyak Montara yang mencapai kawasan NTT. Perusahaan tersebut
telah merusak hutan mangrove dan terumbu karang.
pemerintah menggugat 3 perusahaan terlibat secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama untuk bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri mau pun
tanggung renteng berdasarkan prinsip hukum
nasional dan hukum
internasional.

B. Koordinasi dan Pengendalian Limbah di Laut
1. Sampah Plastik
Dalam rangkaian World Ocean
Summit, Indonesia dan PBB (UNEP)
memulai kampanye pembersihan sampah
plastik di laut di Nusa Dua, Bali, Kamis
pada tanggal 22 Februari 2017. Pada
kegiatan tersebut Menko Kemaritiman
menyatakan: Pada akhir 2025 kami akan
mengurangi 70% dari sampah plastik.
Indonesia, hari ini meluncurkan Rencana
Aksi Nasional untuk menanggulangi sampah plastik di laut. Rencana tersebut berisi
berbagai strategi dan rencana konkrit di darat, di wilayah pesisir, dan di laut.
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Dalam mendukung pelaksanaan rencana tersebut Pemerintah akan memberikan
pembiayaan dalam melaksanakan strategi tersebut hingga 1 miliar USD per tahun.
Dukungan pembiayaan tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam
merealisasikan program nasional Indonesia bebas sampah.
2. Oil Spill
Koordinasi Pengendalian Pencemaran Minyak (Oil Spill) di Nongsa Batam
Kegiatan dilakukan dengan tujuan:
1. Melakukan koordinasi akibat tumpahan minyak di pulau Nongsa Batam
2. Menginventarisasi ketersediaan data di K/L bagi bukti dan persiapan tuntutan ganti
rugi Data K/L yang sudah terkumpul meliputi: Oil Modeling (BMKG dan KLHK),
Citra Satelit (Litbang-KKP), Sampel Minyak sedang proses pengiriman ke Lemigas
untuk uji finger print. Yang belum terkumpul adalah data minyak dari kapal (joint
sampling di Singapore) dan data kerugian sosek dan lingkungan.
3. Mengumpulkan bukti-bukti pencemaran tumpahan minyak di Pantai Nongsa Batam
yang dipendam dalam pasir oleh penduduk karena adanya ketakutan wisatawan
tidak berkunjung karena melihat paparan minyak di pantai
4. Mengkoordinasikan pengumpulan data primer dan sekunder di lapangan untuk
tuntutan ganti rugi sosek dan lingkungan. Survey lapangan dilakukan oleh Tim yang
terdiri atas K/L: Kemenko Bidang Kemaritiman, KKP, Ditjen Migas-ESDM,
Setkab, Dinas LH Kota Batam, Dinas KP Kota Batam, Bakamla Batam, Lurah
Nongsa, Ketua RT 1 dan 2 Nongsa
5. Mencari solusi dari kurang aktifnya tim nasional penanggulangan tumpahan minyak
di laut dan mengkoordinasikan tim nasional sehingga peran aktif kemenkomar
menjadi krusial.
6. Status kasus Nongsa: asuransi mengusulkan untuk melakukan uji oil yang
ditemukan di pantai nongsa di UK karena di Singapura tidak direkomendasikan;
7. Rekomendasi dari rapat tindak lanjut ini adalah merencanakan rapat koordinasi
dengan K/L dan para pihak untuk mereviu Perpres 109/2006. Adapun hasil rapat
pada tanggal 12 Mei 2017 yakni adanya penetapan hasil perhitungan kerugian sosek
pantai Nongsa.
Selain itu pada rapat tanggal 23 Maret 2017 menyepakati Tim Nasional akan
merespons surat SPICA yang ditujukan kepada Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan
Pantai, Kemhub, perihal ALP DENVER/WAN HAI 301- Oil Sample Fingerprinting
Analysis.
1. Berikut poin-poin yang menjadi kesimpulan rapat:
a. Indonesia akan mengajukan Laboratorium Lemigas kepada ITOPF sebagai
Laboratorium yang dapat dirujuk guna melakukan Oil Sample Fingerprinting
Analysis. Surat ke ITOPF bertujuan juga guna meyakinkan bahwa Lemigas
memiliki kemampuan sesuai dengan standar ITOPF dan IMO;
b. Sampel yang dimiliki oleh Pemda Batam harus disepakati bersama oleh Tim
Nasional dan SPICA Services Indonesia sebagai sampel yang akan diuji;
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c. Apabila ITOPF setuju untuk menggunakan Laboratorium LEMIGAS maka
sampel sebagaimana poin b di atas, dan sampel yang dimiliki ITOPF
diharapkan dikirim ke Lemigas untuk dilakukan pengujian. d. Apabila ITOPF
tidak setuju dengan Laboratorium Lemigas, maka akan disepakati
laboratorium lainnya seperti di London sebagaimana usulan SPICA atau di
Australia;
d. JIka ITOPF setuju dengan usulan melakukan pengujian di Laboratorium
Lemigas, maka ada saksi dari ITOFP yang menyaksikan penyerahan sampel
dan melakukan verifikasi fasilitas laboratorium Lemigas beserta metoda yang
dipergunakan agar sesuai dengan standard ITOPF dan IMO. Demikian
sebaliknya apabila sampel dianalisa di Luar Negeri, maka perlu adanya saksi
dari Indonesia untuk melakukan verifikasi.
2. Rekomendasi:
a. Sesuai dengan tupoksi dan amanat Perpres 109 Tahun 2006 tentang
Penanggulangan Keadaan Darurat Akibat Tumpahan Minyak di Laut dimana
Menteri Perhubungan sebagai Ketua Tim Nasional, maka diharapkan peran
KEMHUB lebih aktif dalam penanganan kasus ini dan kasus sejenis lainnya;
b. Rapat menyepakati bahwa Tim Nasional akan merespons surat SPICA
Tanggal 23 Maret 2017 yang ditujukan kepada Direktur Kesatuan Penjagaan
Laut dan Pantai, Kemenhub, perihal Alp Denver/Wan Hai 301- Oil Sample
Fingerprinting Analysis.
3. Masalah: Lambannya KPLP Hubla-KEMHUB dalam menindaklanjuti kasus ini.
4. Hasil: Kesepakatan dengan SPICA memperjelas proses penyelesaian.
C. Reviu Perpres 109/2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan
Minyak di Laut
Pada tanggal 9-10 Juni 2017 di telah
dilaksanakan rapat untuk mereviu Perpres
No. 109 tahun 2016. Beberapa hal-hal
penting yang dapat dilaporkan dari hasil
kegiatan ini.
Kesimpulan dari rapat ini adalah;
1. Hasil perhitungan kerugian sosek akan
disampaikan kepada K/L terkait;
2. Status
kasus
Nongsa:
asuransi
mengusulkan untuk melakukan uji oil
yang ditemukan di pantai Nongsa di Inggris karena di Singapura tidak
direkomendasikan;
3. Rapat koordinasi kesiap-siagaan di Batam-Bintan-Karimun setelah bulan
Ramadhan;
4. Dalam waktu dekat akan dilakukan rapat koordinasi reviu perpres 109/2006.
Permasalahan yang dihadapi dalam reviu/revisi adalah KPLP Kemenhub tidak
terbuka bagi revisi Perpres. Dari rapat tersebut, direkomendasikan untuk
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menyampaikan hasil reviu kepada Tim Nasional sebagai masukan guna memperkuat
TIM Nasional dalam menyelesaikan permasalahan oil spill.
D. Konservasi dan Perlindungan Alam
1. Penanganan Terumbu Karang yang Rusak di Perairan Raja Ampat
Kerusakan terumbu karang di Raja Ampat oleh Kapal MV Caledonian Sky
membuat pemerintah Indonesia membentuk sebuah tim dari berbagai kementerian
untuk mengkaji masalah tersebut. Menko Kemaritiman menyatakan bahwa ada
peluang yang sangat kuat untuk menuntut ganti rugi dan menindak pihak Kapal MV
Caledonian Sky. Deputi bidang kedaulatan maritim mengatakan bahwa pemerintah
dan pihak kapal telah menyepakati luas kerusakan.
Terkait kerusakan terumbu karang, setiap pelabuhan di lokasi Kawasan
Konservasi Laut di Indonesia perlu menyiapkan Pilotage untuk navigasi serta jasa
Guide untuk wisatawan/ peneliti atau yang berkunjung di kawasan tersebut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi pihak yang memiliki wewenang dalam
mengurus masalah ini. Koordinasi ini memiliki tujuan;
1. Melakukan analisis hasil joint survey pada tanggal 19-21 Maret 2017
2. Melakukan perhitungan ganti kerugian atas rusaknya terumbu karang di Raja
Ampat
3. Hasil analisis survey kerusakan terumbu karang:
a. Jumlah species terumbu karang 39 spesies
b. Kerusakan total dialami di lintasan kapal caledonian sky
c. Karang yang tumbuh merupakan karang yang tahan akan arus yang kuat
sehingga termasuk karang yang pertumbuhannya agak sulit dikondisi tersebut
sehingga upaya rehabilitasi akan memakan waktu lebih lama.
d. Restorasi terumbu karang membutuhkan paling tidak 30 tahun. Ada 3 skenario
perhitungan 1. Kerusakan total 18882 m2 2. Kerusakan total 18882 m2, dengan
13270m2 kerusakan total dan 5612m2 kerusakan 50% kemungkinan hidup
Mengikuti perhitungan marianas yang menerapkan denda 1000USD/m2
kerusakan.
4. Permasalahan:
a. Masih belum bulat menentukan lama pemulihan lingkungan (15 atau 30 tahun)
5. Rekomendasi:
a. Melaporkan hasil perhitungan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
b. Melakukan pertemuan dengan K/L terkait guna menginformasikan hasil
perhitungan sebelum disampaikan kepada pihak asuransi.
c. Menerapkan sistem Marianas yang menambahkan kerugian berdasarkan
keberadaan di daerah konservasi, memantapkan perhitungan dengan scenario
sebagaimana pada poin 2 untuk ditetapkan oleh Tim Nasional yang akan
dirapatkan pada Tanggal 7 April 2017,
d. Mempersiapkan pertemuan dengan pihak Asuransi yang disepakati pada tanggal
13 April 2017 yang direncanakan semula tanggal 4 April 2017.
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2. Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Bentang Laut Kepala Burung Papua
Pertemuan ini dilaksanakan pada 9 Mei 2017 di ruang rapat Kemenko Bidang
Kemaritiman yang bertujuan untuk merumuskan kerja sama antara berbagai kawasan
konservasi yang ada di bentang laut kepala burung Papua, baik yang dikelola oleh
KLHK, KKP, maupun Pemda.
Adapun beberapa hasil pertemuan adalah sebagai berikut:
1. pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia saat ini dilakukan oleh tiga
instansi yaitu KKP, KLHK, dan Provinsi Papua Barat;
2. banyak lokasi masing-masing individu kawasan konservasi merupakan bagian
dari wilayah ruaya atau siklus hidup spesies laut seperti penyu, hiu, dan mamalia
laut;
3. pemanfaatan kawasan konservasi oleh masyarakat juga bersifat lintas kawasan
seperti pariwisata dan perikanan;
4. pengelolaan satu kawasan akan mempengaruhi kawasan lainnya karena
konektivitas tersebut. Dengan demikian, pengelolaannya tidak bisa dilakukan
oleh masing-masing instansi tanpa ada kerja sama dalam satu jejaring;
5. mandat dari penyusunan Jejaring Kawasan Konservasi: PP 60/2007 – Pasal 19
dan Permen Kelautan dan Perikanan No. 13/2014.
Tantangan pembentukan jejaring kawasan konservasi adalah perubahan
kewenangan pengelolaan kawasan konservasi daerah, serta persiapan dari KKP,
KLHK, dan Provinsi Papua Barat
Adapun rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:
1. Masing-masing unit kerja menyelesaikan tugas-tugas terkait:
a. Penyelesaian dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi;
b. Status legal kawasan/pencadangan ulang;
c. Penetapan kelembagaan pengelola KKPD Papua Barat;
d. Mempersiapkan dan update dokumen kajian awal (deskripsi ilmiah
keterkaitan biofisik, sosekbud, & tata kelola);
e. Penyiapan peta lokasi calon Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (apabila
ada perubahan terkait pelimpahan ke Provinsi);
f. Komunikasi dokumen kajian awal antar unit pengelola.
2. Penyusunan draft Kesepakatan Bersama, draft Kesepakatan Bersama dan
Penandatanganan Kesepakatan Bersama;
3. Pelaksanaan Workshop P3D dikoordinir oleh DKP Papua Barat, tentatif 20 Mei
2017 paling lambat akhir Mei;
4. Hasil kajian awal (Dokumen Kajian Awal) telah di presentasikan di Papua Barat
akan ada penyempurnaan kembali, akhir Mei selesai oleh CI dan Unipa;
5. Dokumen dan peta akan didistribusikan pada K/L terkait dan daerah oleh
Kemenkomar;
6. Konsultasi Publik Akan dijadwal setalah Menunggu hasil workshop P3D;
7. Dokumen terkait Akan dikirim ke K/L terkait untuk mendapatkan masukan
dan selambat-lambatnya akan dibahas kembali pada awal Juni 2017.
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3. 5th Global Platform For Disaster Risk Reduction
Global Platform for Disaster Risk Reduction yang diselenggarakan di Cancun,
Mexico, pada tanggal 22 – 24 Mei 2017, sebagai bagian dari Delegasi Indonesia.
Berikut hasil-hasil kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Rekomendasi GPDRR 2017 terhadap High Level Political Forum (HLPF)
diantaranya: 1) Perlunya komitmen politik yang kuat dari pemerintah, pemangku
kepentingan, dan organisasi internasional terutama PBB dalam mensinergikan
implementasi Kerangka Sendai, dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan,
dan Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim, 2) Mengedepankan masyarakat
miskin dan kelompok rentan, dan 3) Himbauan agar penyelenggaraan HLPF
dapat berkontribusi terhadap upaya koherensi;
2. Global Platform keenam akan diadakan pada tahun 2019 di Swiss;
3. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman perlu terlibat lebih aktif pada
topik-topik lain yang relevan dengan pengelolaan kebencanaan maritim, baik
sebagai pembicara, penanggap maupun peserta;
b. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dapat diusulkan untuk mengikuti
Ministerial roundtable discussion dan High Level Political Forum (HLPF);
c. Mengingat bahwa isu kebencanaan maritim tidak atau belum diangkat secara
spesifik sebagai salah satu topik dalam Global Platform 2017, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman perlu mengangkat isu ini pada forum Global
Platform for Disaster Risk Reduction ke enam pada tahun 2019 di Swiss;
d. Terkait dengan butir c tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman, khususnya Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan
Jasa, merencanakan untuk mengembangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai
sebagai Kabupaten Tangguh Bencana Maritim;
e. Untuk membahas butir d tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman akan mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait pada
rapat koordinasi dalam waktu dekat;
f. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat didorong untuk
melakukan penerapan inter disiplin pengurangan risiko bencana, dimana
nantinya dapat diusulkan sebagai penerima Sasakawa Award, seperti
pemerintah daerah di Portugal.
4. Penyusunan Draft Naskah Akademik, Draft Kebijakan Nasional Pengelolaan
Kebencanaan Maritim, dan Draft Indeks Risiko Kebencanaan Maritim
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 20 Oktober 2017 di Hotel Ibis,
Gading Serpong. Adapun hasil kegiatan ini adalah:
1. Kemenko Kemaritiman akan mengirimkan surat kepada K/L terkait data-data
yang dibutuhkan oleh tim teknis pengelolaan kebencanaan maritim untuk
penyusunan Indeks Risiko Bencana Alam Maritim (IRBAM).
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2. Kemenko Kemaritiman akan meminta waktu kepada BNPB dan Pusat Studi
Mitigasi Bencana IPB mewakili Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) untuk
mendapatkan masukan terkait IRBAM.
3. Kemenko Kemaritiman akan melakukan uji coba draft Naskah Akademis, draft
Kebijakan Nasional Pengelolaan Kebencanaan Maritim dan draft IRBAM di
Padang dan Mentawai.
4. Draft (0) IRBAM sebetulnya merupakan pengembangan dari Draft Indeks Risiko
Kebencanaan Maritim yang telah disusun sebelumnya dari rapat-rapat tanggal 24
Januari 2017 dan 10 April 2017.
5. Draft (0) IRBAM tersebut untuk tahap awal akan fokus pada bencana alam saja
sehingga indeks risiko yang dihasilkan adalah IRBAM.
6. Konsep IRBAM yang dipresentasikan telah mempertimbangkan simulasi
perhitungan dengan data-data tersedia bagi umum yang dapat diakses oleh Pusat
Kajian Statistik Sosial Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (PKSS STIS) sebagai Tim
Teknis Indeks Risiko Kebencanaan Maritim Kemenko Kemaritiman.
7. PKSS STIS mengalami kesulitan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan
bagi penyempurnaan IRBAM. Data-data ini diantaranya terkait dengan jumlah
korban bencana alam, frekuensi bencana alam, anggaran untuk bencana alam,
dan lain sebagainya.
8. oleh karena itu, PKSS STIS memerlukan bantuan untuk mendapatkan data-data
yang diperlukan bagi pengembangan dan penyempurnaan IRBAM dari K/L
terkait melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
9. sementara itu, pada pembahasan kedua terhadap Draft (1) Naskah Akademik
Pengelolaan Kebencanaan Maritim, terdapat masukan agar ruang lingkup
kebencanaan maritim terdiri dari bencana alam dan non alam.
10. meskipun pada tahap awal, kebijakan nasional pengelolaan kebencanaan
maritim akan fokus kepada bencana alam maritim dulu, seperti yang
dikembangkan dalam IRBAM, namun secara keseluruhan akan juga mencakup
rencana non alam maritime.
11. selain itu, diingatkan agar Tim Teknis Naskah Akademis Kebijakan Pengelolaan
Kebencanaan Maritim kembali mengikuti masukan yang pernah disampaikan
sebelumnya pada acara konsinyering tanggal 18 – 20 Oktober 2017 di Hotel
Grand Zuri, Serpong.
5. Koordinasi dan Verifikasi terkait Rencana Rehabilitasi Pulau Bangka
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 dan 25 Oktober 2017. Adapun hasil
yang didapat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Permasalahan yang dihadapi:
a. surat dari KSP (Kantor staf Presiden), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Menteri ESDM telah dikirimkan kepada Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati
Minahasa Utara, namun belum mendapat respon dari Gubernur dan Bupati;
b. Peralatan milik PT. MMP (eskavator, truk, peralatan lainnya masih di Pulau
Bangka);
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c. luas Pulau Bangka 4.800 hektar, jumlah penduduk: 2.649 jiwa tersebar pada
tiga desa yaitu Desa Libas, Kahuku, Ehe dan Desa Lihunu, Lahan yang telah
dibeli PT. MMP sekitar 2.000 hektar, namun karena tanah di Pulau Bangka
merupakan tanah adat (sertifikat asli adalah girik) sehingga dokumen jual beli
tanah masih bermasalah;
d. masyarakat desa Ehe telah menjual tanah perkebunan dan rumah kepada PT.
MMP, telah dibayar 30-70 persen, namun setelah ditanya dokumen perjanjian
jual beli tanah kepala Desa Ehe tidak memberikan informasi.
2. hasil dan rekomendasi rapat diantaranya:
a. Pemerintah pusat dan daerah harus lebih tegas untuk menghentikan aktivitas
penambangan PT MMP karena izinnya telah dicabut.
b. Penyelesaian permasalahan tanah dan rumah milik masyarakat Desa Ehe
harus diselesaikan oleh BPN;
c. Perlu dilakukan rapat tindak lanjut rencana rehabilitasi Pulau Bangka sekaligus
menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas.
d. Kesepakatan bahwa rehabilitasi Pulau Bangka harus segera dilaksanakan,
karena kerusakan diprediksi sekitar 10 persen (tanah dan pesisir);
e. Perlu segera dilakukan penegakan hukum untuk menghentikan aktivitas
penambangan;
f. Kerusakan sumber daya alam akibat aktivitas perusahaan adalah sekitar 10
persen dari total seluruh kawasan di Pulau Bangka, namun habitat ikan,
terumbu karang, mangrove dan padang lamun (habitat Dugong) telah rusak
karena aktivitas pertambangan.
6. Konferensi UNFCCC di Bonn, Jerman
Pelaksanaan COP 23 UNFCCC pada tanggal 7 – 10 November 2017 mengangkat
isu-isu diantaranya:
1. Coastal resilience and CC Adaptation (experience of RI)
2. Marine obs & Tsunami Early warning system – How coastal community should cope with
climate and non climate natural challenges
3. Combating Marine Plastic Debris to Fight against climate change
4. Blue Carbon Initiative of Indonesia
5. Climate Change and its effect on island and archipelagic state baseline and maritime zone.
6. Archipelagic and Islands States Cooperation against climate change
7. Financing Blue Economy to improve Coastal community Resilience
8. Coral Triangle Initiative and Its contribution Climate Change mitigation
Pada hari ke-3 konferensi para pihak (Conference on Parties) negara-negara
anggota Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNFCCC) pada tanggal 10 November 2017, Indonesia menyelenggarakan sebuah
forum negara kepulauan dan negara pulau di Paviliun Indonesia, Bonn, Jerman yang
menghadirkan sekitar 50 negara kepulauan dari seluruh dunia. Indonesia, Fiji,
Maladewa, dan UNDP (United Nations Development Program) menjadi empat
pembicara dalam kegiatan ini. Laporan pemeriksaan (AR-5) tahun 2017 menyebutkan
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bahwa negara berkembang khususnya negara-negara pulau kecil sedang menghadapi
ancaman nyata yang merupakan efek dari perubahan iklim. Urgensi penyelenggaraan
forum itu dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa negara-negara pulau memiliki
tantangan dan ancaman yang sama, tanpa mengenal ukuran, jumlah pulau, panjang
pantai, dan tingkat kemajuan ekonomi serta teknologi.
Kemenko bidang Kemaritiman akan kembali melakukan kampanye masalah
kelautan dengan tekad menyelenggarakan Konferensi Negara Kepulauan dan Negara
Pulau pada November.
Sesi Ocean Actions Day (sesi dalam COP 23)
tidak banyak membahas mengenai kelautan
dalam kesepakatan internasional berbasis
hukum untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca membuat pemerintah ragu akan upaya
mitigasi akan perubahan iklim di samudra.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
menyatakan bahwa Indonesia menargetkan
emisi dengan 23% bauran energi sektor energi.
Pada Konferensi Para Pihak Ke-23 pada Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on
Climate Change – Conference of the Parties 23/ UNFCCC-COP 23) Menko Bidang
Kemaritiman menyampaikan hal ini sebagai prioritas pemerintah bersama 195 negara
lainnya telah berkomitmen untuk memenuhi Kesepakatan Paris (Paris Agreement)
tahun lalu.
Menko juga menyatakan bahwa dalam hal kerja sama dengan luar negeri itu ada
tiga syarat yang harus dipenuhi, pertama adalah masalah lingkungan, teknologi yang
digunakan harus ramah lingkungan, dan yang ketiga harus membangun dari hulu ke
hilir agar terdapat nilai tambah.
E. Coral Triangle Initiative CTI-CFF
1. Review Decision Making Protocols on SWG
Rapat tentang Review Decision Making Protocols on SWG dan Penentuan Delegasi
Republik Indonesia yang diselenggarakan tanggal 06 April 2017 .
Kesimpulan dan rekomendasi rapat adalah sebagai berikut:
1. Untuk Draft Decision Making Protocols on SWG terdapat beberapa catatan yang harus
segera diperbaiki dan diharapkan Kementerian Luar Negeri untuk membantu
memperbaiki redaksinya sehingga protocols dapat menunjang kelancaran pelaksanaan
meeting;
2. Rapat juga telah memutuskan delegasi RI pada pelaksanaan meeting dan regional
exchange dimaksud, yakni Okto Irianto, Akhsanul Kasasiah, Arief Sudiyanto dan
Muhammad Rusdi.
2. Penyiapan Bahan Kertas Posisi Delegasi RI pada The 4th CTI-CFF Seascape
Working Group Meeting dan 2nd Regional Exchange on Seascapes
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Kegiatan Penyiapan Bahan Kertas Posisi Delegasi RI pada The 4th CTI-CFF
Seascape Working Group Meeting dan 2nd Regional Exchange on Seascapes yang
diselenggarakan tanggal 27 April 2017 di Ruang Rapat Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Alam dan Jasa Lantai 8, dengan hormat disampaikan laporan sebagai
berikut:
1. Rapat dibuka oleh Asisten Deputi Jasa Kemaritiman.
2. Rapat dimaksudkan untuk membahas kertas posisi delegasi Republik Indonesia
pada The 4th CTI-CFF Seascape Working Group Meeting dan 2nd Regional Exchange on
Seascapes dengan materi-materi sebagai berikut:
a. Seascape Document. Berupa masukan atau intervensi Pemerintah Republik
Indonesia terhadap agenda finalisasi Seascape Document yang akan di-endorse
pada kegiatan Senior Official Meeting (SOM) CTI-CFF di Manila pada
November 2017;
b. Protocols. Semacam SOP dalam pelaksanaan The 4th CTI-CFF Seascape Working
Group Meeting dan agar dapat berjalan efektif dan efisien;
b. Country presentation. Disiapkan untuk regional exchange SWG;
3. Kesimpulan dan rekomendasi akan diagendakan rapat lanjutan.
3. Finalisasi Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Indonesia
Tujuan pertemuan ini adalah untuk melakukan pembahasan terhadap draft
Rencana Aksi Nasional (RAN) CTI-CFF Indonesia dan payung hukum terhadap
dokumen tersebut. Adapun hasil pertemuan adalah sebagai berikut:
1. Terdapat 5 tujuan yang akan dicapai
pada RAN CTI-CFF Indonesia;
2. Dalam
matriks
Rencana
Aksi
ditambahkan sumber pendanaan,
penanggung jawab kegiatan dan
instansi terkait;
3. Penajaman output kegiatan dengan
luaran yang lebih bersifat kuantitatif
dan skalanya lebih nasional;
4. Terdapat beberapa kegiatan sebagai usulan tambahan, seperti kebijakan
kebencanaan dan penanganan sampah/limbah plastik, kegiatan RAN ikan hias,
dll.
5. Terdapat kegiatan yang digabungkan dan/atau skala kegiatan yang dilakukan;
6. Permenko Bidang Kemaritiman akan segera diproses sesuai dengan prosedur
yang ada dan diharapkan dapat segera selesai.
7. Rencana tindak lanjut:
a. Proses penetapan Permenko Bidang kemaritiman tentang RAN CTI-CFF
Indonesia;
b. Sosialisasi RAN CTI-CFF Indonesia ke stakeholder terkait;
c. Persiapan DELRI mengikuti SOM CTI-CFF.
4. Coral Triagle Inititive – Coral Reefs Fisheries and Foods (CTI CFF)
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Seascape Working group (SWG) merupakan salah satu dari kelompok kerja dalam
CTI-CFF dan dalam kesempatan rapat tersebut hadir lengkap perwakilan dari 6 negara
CTI-CFF yakni Indonesia, Malaysia, Philipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan
Kepulauan Solomon dengan agenda selama 5 (lima) hari.
Berikut hasil kegiatan the 4th CTI-CFF Seascapes Working Group Meeting and 2nd
Regional Exchange on Seascapes, tanggal 15-19 Mei 2017, yaitu:
1. Dokumen CTI-CFF Seascapes Model and Regional Framework for Priority Seascapes;
2. Mendorong agar dokumen CTI-CFF Seascapes Model and Regional Framework for
Priority Seascapes dapat ditetapkan pada kegiatan SOM-13 di Manila tahun ini;
3. Decision-making protocols for use in 4th SWG and future SWG meetings. Dokumen ini
semacam SOP dalam kegiatan meeting SWG ke depan;
4. Socialize the CTI-CFF Seascapes Model and Regional Framework for priority seascapes
amongst the broader CTI-CFF community.
a. Indonesia dan Timor Leste menetapkan Lesser Sunda sebagai priority seascape;
b. Philipina dan Malaysia mengembangkan Sulu Sulawesi Priority Seascape;
c. Papua Nugini dan Solomon Islands menetapkan Bismarck Solomon sebagai priority
seascape.
Pada kegiatan ini juga menghasilkan kesimpulan dan beberapa rekomendasi, di
antaranya:
1. Secara umum kegiatan the 4th CTI-CFF Seascapes Working Group Meeting and 2nd
Regional Exchange on Seascapes, tanggal 15-19 Mei 2017 yang dilaksanakan di
Heritage Park Hotel, Honiara, Solomon Islands berlangsung dengan baik dan
lancar. Semua negara bekerja sama dan bersepakat untuk dapat menyelesaikan
agenda yang telah ditentukan. Hal tersebut ikut dipengaruhi oleh Chair of SWG,
Bapak Suharyanto, selaku Direktur Perencanaan Ruang Laut, KKP RI sehingga
rapat telah menghasilkan hal-hal yang diagendakan untuk segera diselesaikan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan mengadakan sosialisasi
terhadap Seascape Document kepada para KL terkait, Pemerintah Daerah,
kelompok kerja lain dalam CTI-CFF Indonesia dan para mitra sehingga dapat
difahami pentingnya dokumen ini sebagai payung dalam penyusunan rencana
tata ruang laut baik bersifat lokal, nasional maupun multilateral.
F. Konservasi Sumber Daya Alam
1. Koordinasi Pengelolaan Lobster dan Rajungan
Pertemuan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
membahas persiapan rakor pengelolaan sumber daya lobster dan rajungan. Beberapa
kesepakatan pertemuan adalah sebagai berikut:
1. Mengacu data Dinas Kelautan dan Perikanan Bali, produksi lobster pada 2015
sebanyak 135ton, turun 17,3% dibandingkan hasil produksi tahun sebelumnya
163,3ton. Adapun ekspor lobster tahun lalu ikut turun sebesar 13,5%, menjadi
91,59ton dari tahun sebelumnya 105,84ton. Penurunan tersebut juga diikuti oleh
turunnya nilai ekspor sebesar 3,1% menjadi US$2,41 juta dari sebelumnya US$
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2,49 juta. Adapun negara tujuan ekspor lobster dari Bali adalah China, Taiwan,
Jepang, Korsel serta Amerika Serikat;
2. Penurunan produksi dan nilai ekspor tersebut dampak pemberlakuan larangan
dari KKP. Tujuan kebijakan ini untuk kelestarian dan menjaga ekosistem lobster
dan agar kualitas ekspornya semakin baik. Hanya saja, kondisi di Provinsi Bali
berbeda, karena potensi lobster di perairan daerah ini, 87% merupakan lobster
berukuran 100 gram-200 gram. Fakta lainnya, lobster di perairan ini yang
memiliki berat 100 gram sebetulnya sudah bertelur. Alhasil, larangan menangkap
lobster yang bertelur untuk diperjualbelikan akan lebih susah diterapkan.
Berdasarkan hasil survey lapangan, diperoleh beberapa data dan informasi sebagai
berikut:
1. Sejak dibelakukannya PerMen KP Nomor 56 Tahun 2016 penangkapan
dan/atau pengeluaran Lobster dari Wilayah NKRI dapat dilakukan dengan
ketentuan: Tidak dalam kondisi bertelur; dan ukuran panjang karapas di atas 8
(delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram.
2. Permasalahan yang timbul adalah karakteristik lobster di wilayah Bali tidak
sama dengan Lobster di daerah timur Indonesia. Lobster di wilayah bali yang
siap untuk ditangkap dan dipasarkan rata-rata beratnya adalah 100 gram sampai
di bawah 200 gram. Dari lobster tangkapan para nelayan kurang lebih 83%
adalah di bawah 200 gram sedangkan hanya kurang lebih 17 % yang di atas 200
gram. Hal ini membuat para nelayan lobster merugi. Dari 4 perusahaan
eksportir lobster di Bali sudah 3 perusahaan yang tutup dan tinggal 1 yang
bertahan tetapi sama sekali tidak melakukan kegiatan. Banyak nelayan lobster di
Bali beralih profesi untuk menyambung hidup keluarga mereka, seperti
pemulung sampah dan sopir mobil sampah. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh
Indonesia (HNSI) Provinsi Bali sudah beberapa kali memperjuangkan tetapi
sama sekali tidak mendapat tanggapan dari pihak terkait;
3. Pelarangan penangkapan dan pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan
berdasarkan Permen KP No 56 Tahun 2016 telah berdampak besar terhadap
kondisi sosial ekonomi nelayan sehingga penerapan peraturan perlu disesuaikan
dengan kondisi spesifik lokasi (habitat), spesifik jenis (spesies) dan pengaturan
berdasarkan waktu (on-off), mengingat kondisi di setiap wilayah berbeda-beda,
antara lain:
a. Pengelolaan perikanan lobster di perairan Provinsi NTB, dilakukan melalui
penangkapan benih lobster berdasarkan penataan atau sistem zonasi dan
penetapan kuota sehingga kelestarian sumber daya lobster dapat dilakukan
secara berkelanjutan;
b. Pengelolaan perikanan lobster di perairan Provinsi Bali dilakukan melalui
pengaturan jenis dan penetapan ukuran tangkap sebesar di atas 100 gram,
karena berdasarkan hasil penelitian BPPL dan Pusat Penelitian Pengelolaan
Perikanan dan Konservasi SDI, KKP, tahun 2013 menunjukkan bahwa
penangkapan lobster didominasi jenis lobster pasir (80%) yang telah matang
gonad pada ukuran 100 – 200 gram,
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c. Pengelolaan perikanan kepiting dan rajungan di perairan Provinsi Sulawesi
Selatan, perlu diatur bahwa yang diperbolehkan menangkap kepiting dan
rajungan hanya pemegang surat izin penangkapan kepiting dan atau
rajungan;
d. Pengelolaan perikanan rajungan di perairan Provinsi Jawa Tengah dilakukan
melalui Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Perikanan Lobster,
Kepiting dan Rajungan di Provinsi Jawa Tengah (draft dlm proses
persetujuan di Kemendagri dan KemenKP).
Pemberlakuan aturan dilakukan melalui proses sosialisasi peraturan yang akan
diterapkan pada publik pada berbagai level stakeholder, terutama masyarakat
nelayan yang akan terkena dampak peraturan, minimal 1 tahun sebelum
pemberlakuan efektif untuk memberi kesempatan masyarakat mempersiapkan
diri;
Penetapan regulasi perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan sosiologis dan
yuridis dengan pelibatan berbagai unsur terkait Badan Litbang KP, Perguruan
Tinggi dan Badan Riset lainnya;
Pemerintah menyediakan tenaga penyuluh/pendamping untuk mempercepat
diseminasi teknologi budidaya (pembenihan dan pembesaran) yang telah
dikembangkan Balai Riset Budidaya dan Perguruan Tinggi;
Lobster, Kepiting dan Rajungan sebagai hasil dari kegiatan budidaya
diperbolehkan untuk diperdagangkan tanpa pembatasan ukuran serta untuk
meningkatkan produksi masyarakat perlu didukung upaya budidaya
menggunakan benih dari hatchery;
Pelaksanaan pengawasan penerapan Permen KP No 50 tahun 2016 dilakukan
mulai tingkat lapang sampai lokasi pengiriman sebagai jalur perdagangan.

2. Rapat Koordinasi Pengelolaan Perubahan Iklim Berbasis Kemaritiman
Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan program dan kegiatan terkait dengan
blue carbon yang dilaksanakan oleh stakeholders terkait. Adapun hasil kegiatannya adalah
sebagai berikut:
1. Pengelolaan perubahan iklim berbasis kemaritiman: Blue Carbon telah dilakukan
oleh beberapa K/L seperti KKP, CIFOR, Wetlands Internasional Indonesia Program,
dan Conservation Internasional Indonesia Program;
2. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi
kendala seperti dana yang tidak tersedia, prioritas K/L yang berbeda, belum
dilakukannya penghitungan penyerapan emisi CO2, berbedanya pemahaman dan
definisi serta hal-hal lainnya;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu adanya Arah Kebijakan Nasional
terkait Blue Carbon yang akan membahas ha-hal sebagai berikut:
a. Topik-topik terkait dengan definisi, main-streaming Blue Carbon dalam kerangka
peraturan perundang-undangan, kurangnya data Blue Carbon, dan sebagainya;
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b. Penelitian, kebijakan, implementasi dan peran serta masyarakat terkait Blue
Carbon perlu dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang
panjang;
c. perlu adanya action plan pengurangan emisi CO2 berdasarkan lokasi.
d. perlu adanya model pengurangan emisi CO2;
e. perlunya memasukkan Blue Carbon dalam NDCs, Natcomm, BUR dan
sebagainya;
f. Perlunya peleburan RAN API dan RAN GRK;
g. Peatland dan wetland perlu masuk dalam Blue Carbon.
h. selain isu Blue Carbon, Kemenko Bidang Kemaritiman perlu membahas isu
territorial RI terkait dengan peatland dan wetland.
3. Seminar Internasional 40th Environmental Contamination and Response
Seminar ini dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Oktober 2017 di Calgary, Canada.
Para peserta berasal birokrat, akademisi, professional, dan NGO dari berbagai negara
termasuk Indonesia. Kegiatan ini dilakukan atas undangan Environment and Climate
Change Canada untuk melakukan pertukaran informasi dan pengalaman dalam
penanganan oil spill di laut. Lebih jauh lagi melakukan lesson learned atas oil spill response
dari negara lain, yaitu antara lain:
1. Perlu penguatan masyarakat pesisir dalam penanggulangan tumpahan minyak di
pesisir dan laut melalui sosialisasi dan penguatan pengetahuan teknis;
2. Perlu penelitian lebih intensif tentang bioremediasi lahan terkontaminasi minyak;
3. Untuk pendeteksian oil spill dengan penginderaan jarak jauh (citra satelit) maka
perlu dipilah teknologi yang tersedia dan dapat mudah diakses datanya;
4. Perlu keahlian khusus yang mengerti aspek fisiologi dan psikologis binatang
untuk menangani dampak oil spill minyak atas binatang laut dan burung;
5. Agar regenerasi keahlian dalam oil modeling berkesinambungan, maka perlu
disiapkan SDM yang mumpuni di universitas-universitas ternama.
6. Memperkuat Tim Nasional penanggulangan tumpahan minyak di laut dengan
memperhatikan aspek:
a. Shoreline response (penanggulangan minyak di pantai);
b. Deteksi, trekking dan penginderaan jauh oil spill;
c. Oil spill contingency planning, preparation and prevention (perencanaan,
pencegahan, dan penanggulangan tumpahan minyak di laut);
d. Efek minyak terhadap lingkungan termasuk (binatang laut);
e. Remediation, restoration, and rehabilitation oil spill;
f. Oil spill modeling;
g. Physical, chemical properties and behaviour of oil spill.
4. Sinkronisasi Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
Rencana Zonasi Kawasan laut membutuhkan proses yang panjang karena
terlebih dahulu harus melakukan pengumpulan data ke seluruh sektor dan kegiatan
ground check berupa beberapa kegiatan survei kemudian setelah data diperoleh dan
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dikumpulkan dari seluruh sektor, akan diadakan dokumentasi awal, antar dan final
yang masing-masing disisipi dengan konsultasi publik. Kemenko Bidang Kemaritiman
siap untuk mendukung kegiatan penyusunan rancangan Perpres tentang RZ Kawasan
laut. Penyusunan Rencana Zonasi Tata Ruang juga membutuhkan dana yang besar.
Sehingga KKP mengharapkan dukungan dari Kemenko Bidang Kemaritiman terkait
penganggaran.
Berkaitan dengan konservasi jenis ikan hias, telah dilaksanakan dua kali
koordinasi kegiatan dengan menyelenggarakan:
1. Pertemuan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Ikan Hias Indonesia. Dari pertemuan
tersebut telah didapatkan daftar anggota POKJA dan Kerangka Rencana Aksi
Nasional Nasional (RAN) Industri Ikan Hias
2. Pertemuan Koordinasi Penyusunan Kertas Posisi Delegasi RI (DELRI) pada
Pertemuan IPBES-5 (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services) di Bonn-Jerman, 6-10 Maret 2017.
Indonesia mempunyai potensi ikan hias yang sangat besar tetapi belum dikelola
dan dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu, perlu disusun arah pengembangan
industri ikan hias secara komprehensif dari hulu ke hilir. Sampai saat ini belum ada
Sekretariat resmi selaku National Focal Point IPBES Indonesia. adinterim IPBES saat
ini adalah Kemlu. Kemenko Kemaritiman diminta untuk memfasilitasi Pembentukan
Kelembagaan IPBES di Indonesia.
Tindak Lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah:
1. Perlu segera disusun (RAN) Industri Ikan Hias
2. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Ikan Hias Nasional
3. Menghadiri Sidang IPBES-5 di Bonn-Jerman, 7-10 Maret 2017
4. Sosialisasi hasil sidang IPBES-5 dan tindak lanjut ke stakeholder di tingkat
nasional
5. Pembentukan Kelembagaan (Sekretariat/NFP IPBES Indonesia)
6. Pelaksanaan Simposium Nasional Ikan Hias Indonesia
5. Koordinasi Pengendalian Kebijakan Konservasi Perairan dan Perlindungan
Pesisir
a. Finalisasi Draft Permenko Bidang Perekonomian Tentang Stranas Mangrove
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian untuk melakukan finalisasi terhadap Draft Strategi Nasional Mangrove,
yang merupakan lampiran dari Draft Permenko Perekonomian. Adapun hasil dari
kegiatan ini adalah:
1. Pembahasan Draft Strategi Nasional Mangrove dilakukan mulai dari batang tubuh
hingga lampiran Draft Permenko tersebut.
2. Pada batang tubuh disepakati untuk dihilangkan asas dan visi, sehingga pada setiap
Nilai Penting hanya terdapat misi dan sasaran.
3. Masing-masing Nilai Penting Ekologi, Sosial Ekonomi, Kelembagaan dan Peraturan
Perundang-undangan, mengalami penajaman terkait dengan sasaran, strategi,
program dan kegiatan, indikator kinerja, penanggung jawab dan K/L terkait.
LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman 59

4. Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman perlu mengecek
kembali penggunaan kata Penanggung Jawab sebagai pengganti kata Koordinator
karena menimbulkan ketidaknyamanan terkait dengan tanggungjawab dan
konsekuensi.
5. Hasil finalisasi Draft Strategi Nasional Mangrove sebagaimana terlampir masih
dimungkinkan untuk menerima masukan hingga tanggal 10 April 2017. Masukan
tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian untuk diproses lebih lanjut.
b. Menghadiri International Conference On Sustainable Mangrove Ecosystem
Pada konferensi dilaksanakan di Bali pada tanggal 18-21 April 2017,
mendapatkan hasil atau kesimpulan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi kebijakan, kerangka hukum dan pengaturan kelembagaan untuk
pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang efektif.
Meningkatkan kontribusi ekosistem mangrove untuk mengatasi adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim termasuk konservasi dan restorasi hutan mangrove
dan ekosistemnya
Tujuh tematik yang dibahas dalam konferensi ini adalah:
1. Promoting Sustainable Management of Mangrove Forests and Ecosystems,
2. Addressing Climate Change Adaptation and Mitigation,
3. Restoration of Degraded Mangrove Forests and Ecosystems,
4. Enhancing Sustainable Livelihoods of Mangrove-Dependent Community,
5. Strengthening Good Governance, Law Enforcement and Monitoring Systems,
6. Payment for Environmental Services, dan
7. Research and Education for Sustainable Mangrove Ecosystem Development.
Tindak Lanjut Pertemuan ini adalah hasil identifikasi dan pemetaan tersebut pada
butir 5 di atas selanjutnya akan digunakan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman untuk
menyusun Kebijakan Dukungan Percepatan Rehabilitasi Kerusakan Pesisir dan Laut.
6. Penyusunan Roadmap dalam Rangka Percepatan Pengelolaan Kawasan
Konservasi Daerah Pasca UU 23/2014
Undang-undang No.23 tahun 2014 yang di dalamnya terdapat pembagian
kewenangan, pemindahan kewenangan dari kabupaten kota ke provinsi untuk daerah
pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau terluar masih belum terlaksana dengan baik.
Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten/kota belum bergerak untuk memberikan
kewenangannya. Sementara Pemerintah provinsi juga belum beraksi karena merasa
belum mampu menanggung kewenangan tersebut. Hal seperti ini akan berdampak
pada kurang diperhatikannya dan kurang jelasnya masalah administratif daerah pesisir
dan pulau-pulau kecil tersebut.
Oleh karena itu, Kemenko Bidang
Kemaritiman
menyadari
bahwa
pentingnya menertibkan dan menyusun
kembali Peraturan Daerah Provinsi
mengenai Rencana Zonasi Wilayah
LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman 60

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3). Ketiadaan RZWP-3 di daerah dapat
mempengaruhi pengembangan pengelolaan sumber daya kelautannya. Hal tersebut
juga berdampak langsung pada iklim investasi sehingga dapat mempengaruhi
pengembangan pembangunan daerah.
Roadmap ini disusun dengan tujuan:
1. Pengalihan Asset, SDM dan Kewenangan Pengawasan
a. Asset
- Pengalihan
asset
dari
Kabupaten/kota
terkendala
kurangnya
pengetahuan
kabupaten/kota dalam hal
asset yang mana yang harus
dilimpahkan
dan
kadang
karena
asset
itu
masih
diperlukan/dipakai
oleh
pejabat terkait.
- Status asset beberapa masih ada yang belum jelas (clean and clear), sehingga
perlu diperjelas status kepemilikan asset tersebut
- Terkait dengan asset bergerak diperlukan kesiapan pemerintah provinsi untuk
menganggarkan biaya operasional dan pemeliharaannya dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dialihkan ke provinsi
- Adanya pemerintah Kab/kota yang mengajukan permintaan kembali asset
yang sudah diserahkan, dikarenakan asset tersebut tidak dikelola dengan baik
oleh provinsi
b. Sumber Daya Manusia
Pengalihan SDM dari kabupaten/kota kepada provinsi Karena tidak adanya
Perka BKN.Terkait pengalihan personil, perlu ada komitmen dari pemda
kabupaten/kota dan provinsi yang bersangkutan dan berdasarkan UU No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait pengalihan pegawai tersebut
perlu ada pertimbangan teknis dari BKN
c. Kewenangan Pengawasan
Materi pengawasan sudah diakomodir dalam RPP tentang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren.
2. Bentuk kelembagaan pengelola:
Terkait pembentukan kelembagaan pengelola disarankan agar memperhatikan PP
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Mengingat pengelolaan kawasan konservasi bersifat pelaksanaan kegiatan teknis
operasional dan /atau teknis penunjang tertentu pada Dinas, maka disarankan
bentuk kelembagaannya berupa UPTD
UPT atau Dinas KP
3. Target Waktu Pengalihan Kewenangan
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4. NSPK Yang Harus Dipersiapkan.
Rekomendasi yang diberikan berdasarkan dari kegiatan ini adalah:
1. Koordinasi dengan BKN terkait pengalihan SDM
2. Target waktu pengalihan kewenangan
3. Rapat koordinasi dengan Kabupaten Pesisir dalam rangka pengalihan kewenangan.
G. Koordinasi Pengelolaan Kebencanaan Maritim: Konsolidasi Data dan
Ketersediaannya Untuk Indeks Risiko Kebencanaan Maritim
Tujuan kegiatan ini adalah: Mendapatkan masukan terkait dengan perkembangan
Konsep IRKM, dengan hasil kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Konsep IRKM dapat sejalan dengan Draft Naskah Akademis dan Draft Naskah
Kebijakan Nasional Pengelolaan Kebencanaan Maritim.
2. Konsep IRKM tahun ini akan fokus pada bencana alam.
3. Untuk dapat mengembangkan Konsep IRKM dari bencana non alam, Kemenko
Bidang Kemaritiman perlu mengundang K/L lain yang terkait seperti KNKT
(Komite Nasional Kecelakaan Transportasi), Kementerian Pertahanan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pakar dan lain-lain.
4. Konsep IRKM akan mencakup seluruh
provinsi di Indonesia, jika data-data yang
diperlukan tersedia.
5. BNPB menyampaikan informasi terkait
dengan data-data pengelolaan kebencanaan
yang dapat diakses secara online, seperti
sepakat (Bappenas), dibi BNPB dan lainlain.
6. Selain data-data yang dapat diperoleh secara gratis melalui website, tim dari Sekolah
Tinggi Ilmu Statistik (STIS) juga memerlukan data-data terkait pengelolaan
kebencanaan dari masing-masing Renstra K/L untuk memperkaya indikator dan
proses pembobotan
Tindak lanjut dari koordinasi ini antara lain:
1. Tim STIS akan melakukan penelusuran data-data yang diperlukan bagi penyusunan
Konsep IRKM dari website yang disampaikan oleh BNPB seperti sepakat Bappenas,
dibi BNPB, dan lain sebagainya.
2. Data-data terkait pengelolaan kebencanaan maritim dari Renstra masing-masing
K/L diharapkan dapat disampaikan kepada Kemenko Bidang Kemaritiman paling
lambat 2 (dua) minggu setelah rapat koordinasi hari ini.
3. File konsep IRKM akan dikirimkan kepada seluruh peserta rapat koordinasi yang
hadir maupun yang tidak hadir untuk mendapatkan masukan secara rinci.
Kemenko Bidang Kemaritiman akan membentuk tim pengumpul dan tim pengolah
data spasial dan non spasial pengelolaan kebencanaan maritim yang diperlukan untuk
pengembangan konsep IRKM.
H. Pengendalian Sampah Sungai Citarum.
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Sungai Citarum adalah urat nadi Jawa Barat yang menjadi sumber air dan
penghidupan warganya. Sungai ini juga menjadi pemasok air bagi industri-industri di
sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun saat ini telah menjadi tempat
pembuangan sampah yang merusak kualitas air tersebut.
Melihat masalah-masalah yang terjadi di Citarum, diperlukan tindakan
revolusioner yang melibatkan kegiatan terpadu antar lintas lembaga. Tindakan yang
dilakukan harus secara jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek antara
lain bisa dengan:
1. Razia pabrik industri. Untuk industri yang tidak mengikuti aturan/standar baku
pembuangan limbah ke laut harus dikenakan denda, yang besar nilainya
digunakan untuk rehabilitasi Sungai Citarum.
2. Outlet pabrik industri yang pembuangan limbah harus ditanami pohon oleh
pabrik pembuang limbah.
3. Perlu hukuman atau denda yang bersifat membuat jera pembuang limbah.
4. Langkah-langkah pembersihan Sungai Citarum ini sebaiknya tidak membawa
identitas dari partai, walaupun pemilu sudah dekat.
Ada beberapa rekomendasi solusinya:
1. Penegakan hukum yang tegas sesuai PP No. 81 Tahun 2012 mengenai
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Manajemen limbah yang bertanggung jawab, bisa dengan cara mengedukasi ibuibu yang mengatur rumah tangga, selain itu juga bisa dengan pendekatan IT,
misal: bebassampah.id, karena seperti yang kita tahu bahwa masyarakat
Indonesia merupakan pengguna internet yang sangat tinggi.

3.2.4 Industri Hasil Laut dan Perikanan
A. Road Map Industri Rumput Laut
Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional bertujuan dalam rangka
mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan data produksi dalam pembuatan road map
industri rumput laut antara kementerian koordinator perekonomian, kementerian
kelautan dan perikanan, badan pusat statistik, kementerian perdagangan dan
kementerian perindustrian.
Perpres tentang peta panduan (roadmap) pengembangan industri rumput laut
nasional 2017–2021. Pelaksanaan Roadmap dimaksud dikoordinasikan oleh
Kementerian Koordinator Perekonomian. Langkah-langkah strategis yang telah dan
sedang dilakukan kementerian/lembaga diantaranya adalah :
1. Kemenko Bidang Perekonomian:
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggabungan Roadmap Pengembangan Industri
Rumput Laut Nasional
b. Workshop Kebijakan Pengembangan Rumput Laut di Sulawesi Selatan
2. Kemenko Bidang Kemaritiman:
a. Seminar Peluang dan Kendala Pengembangan Rumput Laut
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b. Koordinasi Penataan Kebijakan Pengelolaan Rumput Laut.
Berdasarkan data diketahui bahwa ekspor bahan baku memiliki share yang sangat
besar terhadap perolehan devisa ekspor rumput laut sehingga memiliki peran yang
sangat penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
pesisir yang menggantungkan hidupnya dari Rumput Laut.
Kebijakan pemerintah mengenai pembuatan road map ini adalah demi asas
kolaboratif dan partisipatif. Yang menjadikan pelaku usaha industri ataupun petani
rumput laut dapat saling berkolaborasi. Kemudian untuk menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN, CAFTA dan lainnya, maka pemerintah dan pelaku usaha anggota
ARLI perlu menerapkan strategi dan pendekatan yang sifatnya Global dan standar
Internasional. Sehingga diperlukan insentif untuk kemudahan mendapatkan bibit
unggul, kebutuhan produksi pelaku budidaya, serta teknologi terkini, termasuk
penanganan limbah industri. Harapan dalam pengembangan industrialisasi rumput
laut Indonesia untuk menuju Daya saing Rumput Laut Indonesia semakin kuat
khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Pada tanggal 7-8 Agustus 2017 dalam
rangkaian Hari Kebangkitan Teknologi
Nasional, dilakukan pertemuan dan diskusi
ilmiah, kebijakan dan usaha rumput laut
yang menghasilkan beberapa poin penting
dan rekomendasi sebagai berikut:
1. Potensi
Indonesia
untuk
pengembangan rumput laut sangat
besar, karena:
a. Lahan potensial untuk budidaya rumput laut (budidaya laut tersedia 12,13 juta
Ha baru dimanfaatkan 2,25%; dan budidaya air payau/tambak tersedia 2,96
juta Ha baru dimanfaatkan 4,5%);
b. Tingkat konsumsi produk rumput laut dalam negeri masih rendah; produk
rumput laut masih terbatas dari segi jenis, kualitas dan kuantitas; potensi pasar
(demand) sangat besar baik dalam negeri maupun luar negeri;
c. Terdapat 61 jenis rumput laut tropis di Indonesia yang tersedia di sepanjang
tahun dan dapat diolah menjadi produk pangan, pakan, pupuk, produk farmasi
dan kosmetik, bio-fuel, bio-degradable plastic dan pollution control;
d. Tersedia sumber air yang cukup untuk proses pengolahan serta masih murah
dan banyaknya tenaga kerja, baik untuk industri hulu berupa
penanaman/budidaya rumput laut dan proses produksi bahan baku maupun
untuk proses industri hilir yang menghasilkan produk-produk turunan/olahan.
2. Pertemuan tentang rumput laut dimaksud telah merekomendasikan beberapa hal,
yang meliputi:
a. Dalam rangka pengembangan/ pembangunan industri rumput laut harus ada
koordinator sekaligus pengendali yang tidak memihak
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b. Memanfaatkan seluruh potensi, kekuatan, peluang serta memperhatikan dan
memperhitungkan seluruh kelemahan, kendala dan hambatan sebagaimana
yang diuraikan dalam butir 1 dan butir 2 tersebut di atas serta merumuskannya
dalam roadmap dan rencana aksi nasional.
B. Pengembangan Industri Perikanan
1. Persiapan Penyusunan Draft Turunan UU No. 7 Tahun 2016
Pembahasan draft turunan UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam bertujuan:
1. Membahas amanah pasal 24 UU 7/2017 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam untuk
menyusun RPPres tentang Tatacara Pemberian Subsidi kepada Nelayan,
Pembudidaya dan Petambak garam;
2. Mengkoordinasikan serta mensinkronisasikan Penyusunan RPPres tentang Tata
Cara Pemberian Subsidi Kepada Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam;
3. Mengidentifikasikan bahan dan data dukung yang dibutuhkan dalam proses
penyusunan RPPres dimaksud.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan turunan UU ini adalah:
1. Pemberian subsidi kepada nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
masih tumpang tindih antara Kementerian/Lembaga yang satu dengan yang
lainnya tanpa pengaturan yang jelas;
2. Dampak Pemberian Subsidi kepada Nelayan, Pembudidaya dan Petambak
Garam yang tidak terkoordinasi dengan baik menyebabkan pemberian subsidi
yang tidak merata di berbagai daerah.
Adapun hasil rapat ini adalah:
1. RPPres tentang Tatacara Pemberian Subsidi kepada Nelayan, Pembudidaya dan
Petambak Garam, yang akan menjadi koordinator dalam penyusunannya adalah
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun Draft Permen KP tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Prinsip-prinsip Pengelolaan Sumber Daya Ikan
yang Berkelanjutan, dan Pedoman Kebijakan Subsidi untuk mendukung
Perikanan Berkelanjutan;
3. Ruang lingkup RPPres tentang Tata Cara Pemberian Subsidi kepada Nelayan,
Pembudidaya dan Petambak Garam mencakup: Prinsip-Prinsip Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan, Jenis-Jenis Bantuan Perikanan,
Mekanisme Pemberian Bantuan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan.
2. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi
Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun jejaring kerja dan informasi dengan
Badan Usaha Milik Negara khususnya bidang jasa kepelabuhan, dan membangun Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan
ini adalah sebagai berikut:
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1. Pelindo III sebagai operator terminal pelabuhan, juga mengelola 43 pelabuhan
dengan 16 kantor cabang yang tersebar di tujuh provinsi di Indonesia meliputi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat;
2. Integrasi Pelabuhan bagi Pelindo III ada dua yaitu: Integrasi non fisik, bahwa di
wilayah kerjanya dapat saling terkoneksi melalui sistem pelayannya; Integrasi
Fisik yaitu tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelabuhan yang dapat
membantu kecepatan dan kelancaran arus bongkar muat barang di pelabuhan, hal
ini dapat berupa jalan maupun jalur kereta api maupun jalan tol;
3. Pelindo III berdasarkan PM Perhubungan Nomor 901 Tahun 2016 melakukan
Implementasi pemisahan regulator dan operator;
4. Otoritas Pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20
tahun 2017 sebagai lembaga pemerintah di pelabuhan dengan otoritasnya
melakukan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
3. Pengembangan Industri Ikan Hias
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan kunjungan ke
beberapa pembudidaya dan eksportir ikan hias dalam hal untuk menyusun Rencana
Aksi Nasional (RAN). Kemudian melakukan rapat untuk mengumpulkan saran dari
K/L serta pemangku kepentingan untuk draft RAN. Adapun hasil pertemuan tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Penambahan satu Rencana Aksi yaitu Sosialisasi dan Edukasi. Hal ini penting
agar semua pihak tahu akan potensi dan permasalahan ikan hias dan karang hias;
2. Penghilangan satu Rencana Aksi yaitu Perijinan terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Kesepakatan bahwa Rencana Aksi akan dilaksanakan selama 5 tahun yaitu dari
tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dengan catatan karena telah melebihi
RPJMN (2019) maka jika ada revisi baik kebijakan maupun kelembagaan, maka
Renaksi akan dikoreksi;
4. Perubahan judul dengan menambahkan koral hias dan tanaman hias, sehingga
judulnya menjadi RAN Industri Ikan Hias, Koral hias, dan Tanaman Air Hias;
5. Perlu ada kajian harmonisasi terhadap kebijakan yang tidak sinkron antara satu
K/L dengan K/L lainnya;
6. Penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam Rencana aksi;
7. Perlu dilakukan persiapan khusus untuk symposium dan pameran ikan hias.
Rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:
1. Pembahasan Dokumen RAN Industri Ikan Hias, Koral Hias, dan Tanaman Air
Hias oleh Tim Kecil;
2. Penyiapan Surat Edaran menko Maritim terkait pemasangan aquarium di Kantor
K/L, pemda dan BUMN;
3. Penyiapan rapat untuk persiapan symposium dan pameran ikan hias yang
rencananya akan dilaksanakan pada 1-3 Desember 2017 di ICE BSD Tangerang.
Adapun beberapa hasil kesepakatan diskusi adalah sebagai berikut:
1. Pendalaman Materi Rencana Aksi Nasional (RAN) Industri Ikan Hias:
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a. Perubahan matriks RAN Industri Ikan Hias dengan rincian: Program–
Kegiatan
Target
Output–Kerangka
Waktu–Sumber
Dana–Instansi
Penanggung jawab Instansi terkait–Keterangan;
 Re-grouping program menjadi tujuh program: Peningkatan Produksi dan
Mutu; Perizinan dan Pelayan Terpadu Satu Pintu; Transportasi;
Perdagangan, Pemasaran, dan Promosi; Konservasi Habitat dan Populasi;
Dukungan Data dan Informasi; Pengawasan.
 RAN Industri Ikan hias dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir.
 Pengaturan jenis ikan yang dilarang di Indonesia sesuai dengan Permen KP
No.41/2015 Tentang Jenis Ikan yang Berbahaya, dimana terdapat 152 jenis
yang dilarang masuk ke Indonesia;
 Kuota perdagangan ikan hias. Perlu dibahas secara lebih mendalam tentang
CITES (kelembagaan CITES di Indonesia dan peraturan yang terkait).
 Strategi Perdagangan Ikan Hias.
b. Payung Hukum RAN Industri Ikan Hias dengan beberapa pertimbangan
sebagai berikut:
 Dapat mengikat bagi K/L karena bersifat perintah dari pimpinan (Presiden);
 Sumber Pendanaan (dapat melekat masing-masing K/L atau penganggaran
APBN oleh Kementerian Keuangan);
 Presiden pasti melaksanakan monitor dan evaluasi terhadap kinerja
Menteri/Kepala Lembaga termasuk program kerja K/L, sehingga laporan
pelaksanaan Renaksi akan lebih jelas dan terarah;
2. Persiapan Simposium dan Pameran Ikan Hias
Saat ini, dengan dukungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Kementerian
Kelautan Perikanan serta Kementerian Perdagangan, akan dilaksanakan Pameran
Ikan Hias Internasional Nusatic II pada tanggal 1-3 Desember 2017.
3. Beberapa rencana tindak lanjut:
a. Pertemuan Pokja Ikan Hias Nasional untuk meminta masukan terhadap
matriks RAN Ikan Hias dan draft Perpres RAN Ikan Hias;
b. Pelaksanaan konsultasi public untuk RAN Ikan Hias;
c. Koordinasi pelaksanaan Pameran Ikan Hias.
4. Pengembangan Budidaya Bandeng secara Nasional
Kemenko Bidang Kemaritiman mendorong pengembangan budidaya bandeng
secara nasional melalui kegiatan kunjungan ke budidaya bandeng di Pelabuhan
Perikanan Donggala Provinsi Sulawesi Selatan. Pengembangan budidaya ikan bandeng
(budidaya Bandeng) dapat menjadi salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan
pangan dan meningkatkan produksi nasional yang selama ini banyak dari budidaya air
tawar.
Untuk meningkatkan produksi bandeng nasional dapat dengan memanfaatkan
pantai yang begitu panjang yang belum begitu dioptimalkan dengan penggunaan
keramba jaring tancap. Saat ini hanya terdapat budidaya rumput laut. Namun jika
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dilakukan perbandingan mengenai pendapatan bandeng terhadap rumput laut, hasilnya
adalah bandeng jauh lebih tinggi.
Dalam rakor ini disampaikan konsekuensi yaitu jika sudah mampu memproduksi
bibit, produksi budaya dan, dan paca panen, namun butuh modal yang besar untuk
mengelola budidaya tersebut. Pemerintah kemudian akan menyiapkan bibit melalui
KKP serta nantinya penentuan pasar dan konsumennya harus sudah direncanakan.
5. Pertemuan Fisheries Subsidies
Pertemuan koordinasi pendahuluan proponen yang di lakukan di kantor Uni
Eropa (UN), Jenewa, Swiss dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017. Pertemuan
ini dihadiri dari 5 (lima) grup yakni: Indonesia, Amerika Latin, Uni Eropa, LDC dan
grup Norwegia dan New Zealand. Pertemuan ini membahas mengenai scope, definitions,
prohibitions.
Pertemuan ini terdiri dari 180 delegasi dan dilaksanakan di kantor WTO, Jenewa,
Swiss pada tanggal 27 s.d 29 September 2017. Dalam pertemuan ini, Indonesia
menegaskan bahwa pemberantasan IUU Fishing memerlukan komitmen global dan
penegakan hukum harus dikenakan kepada seluruh pelaku IUU Fishing. Beberapa hal
yang disampaikan dalam pembahasan matriks sebagai berikut:
1. Definisi IUU Fishing, Indonesia merujuk pada International Plan Action (POA)
IUU Fishing, karena definisi ini dapat diterima secara international. Flag of
Convinience pada proposal Indonesia (IDN) yang terkait dengan IUU Fishing dan
Fisheries Subsidies perlu penjelasan lebih mendalam agar supaya anggota negara
lain bisa menerimanya dengan baik. Karena selama Flag of Convenience dianggap
sebagai new terminology khususnya untuk fisheries subsidies yang terkait dengan Fish
Trade dan IUU Fishing sebagaimana tercantum dalam proposal Indonesia;
2. Overfished, Indonesia memandang bahwa pernyataan status fish stock seharusnya
dikeluarkan oleh otoritas nasional dan regional fisheries organization;
3. Indonesia juga menyampaikan bahwa definisi capture fisheries adalah marine
capture fisheries of sea, dan tidak memasukkan fresh water/inlad fisheries.
4. Terkait dengan transhipment in relation to both fisheries juga perlu disampaikan
secara detail karena beberapa negara menganggap bahwa transhipment belum
dianggap menjadi masalah dalam prohibition;
5. Selama penyusunan matriks, masing-masing proponen menyiapkan non-paper
(termasuk Indonesia), yang akan dijadikan dasar compilation text dan akan dibahas
pada pertemuan tanggal 6 Oktober 2017;
6. Kelompok African, Caribbean and Pasific (ACP) akan menyusun non paper
mengenai special ang differential treatment (SDT), dan diminta kepada proponen
yang dalam proposalnya terdapat SDT untuk dapat memberikan tanggapan;
7. Seluruh non-paper proponen akan dikompilasi oleh Sekretariat pada tanggal 6
Oktober 2017 dan akan disirkulasi kepada para proponen untuk saling
menanggapi pada pertemuan tersebut.
6. Rapat Koordinasi Sentral Kelautan dan Perikanan Terpadu
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Kemenko Bidang Kemaritiman melakukan koordinasi dengan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap Rencana Pembangunan Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu ( SKPT). Hasil dari koordinasi yang dilakukan pawal oktober
disepakati diantaranya adalah:
1. Surat Keputusan Menteri No. 40 terdapat perubahan menjadi Surat Keputusan
Menteri No.8/2017, dengan adanya 12 lokasi SKPT.
2. Peraturan Presiden No.58/2017 menegaskan bahwa pembangunan harus berfokus
pada SKPT dan Tol Laut. SKPT yang difokuskan yaitu SKPT Natuna, SKPT
Biak Mumfor – Australia.
3. KKP selaku pelaku utama pengembangan kegiatan SKPT diberi keleluasan untuk
mengembangkan kegiatannya di wilayah-wilayah SKPT.
4. Terdapat 4 (empat) lokasi prioritas, Natuna, Talaud, Morotai, Biak Papua.
5. Sudah koordinasi dengan PT. PLN; Perindo/Perinus sudah kerja sama untuk
masuk di seluruh SKPT. Sementara dari Kementerian PUPR sebentar lagi akan
ditandatangani nota kesepahaman (perjanjian kerja sama).
6. Untuk Kementerian ESDM, Perindustrian, Koperasi dan lembaga lainnya yang
terkait SKPT akan segera diundang.
7. Kendala yang ada dalam jalannya pembangunan SKPT yaitu:
a. Infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih, bahan bakar, sumber daya
manusia dan persoalan lahan.
b. Status tanah yang masih belum “clean and clear”.
c. Kesiapan dokumen lingkungan hidup (Amdal, UKL/UPL, DELH).
d. Kesiapan dokumen RZWP3K di beberapa lokasi SKPT.
e. Akses jalan dan sarana transportasi yang masih belum memadai mengakibatkan
makin mahalnya transportasi untuk mengangkut hasil perikanan ke luar lokasi
SKPT sehingga dibutuhkan kerja sama dengan instansi terkait lainnya.
f. Masih perlu adanya regulasi daerah yang mengatur kapal ikan untuk melakukan
pendaratan ikan di lokus SKPT.

Gambar 1 Lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu 2015 – 2017
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Kemenko Bidang Kemaritiman dalam koordinasi dengan KKP mengenai data
kelautan dan perikanan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
1. Informasi data sekunder terkait perikanan dan kelautan yang ada pada Badan
Pusat Statistik (BPS) bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP).
2. Target 2017, untuk PDB sebesar 9.5%, untuk total produksi 29,47 Juta ton, untuk
produksi garam 3,6 Juta ton.
3. Dalam rapat tersebut untuk hal- hal terkait kelanjutannya, yaitu:
a. Apabila memerlukan data-data yang up-to-date, data-data tersebut sudah ada di
BPS, dan dapat langsung menghubungi subject matter-nya karena web tidak
begitu update (subdit harga pedesaan, direktorat statistik harga).
b. Proses selanjutnya akan lebih baik apabila BPS meminta KKP untuk
mengumpulkan data, baik itu perhari/minggu/bulan atau tahunan. Hal ini
dilakukan agar nanti dapat memiliki basis data.
c. BPS melakukan Sensus di tahun 2020 sebaiknya capaian kinerja sebelum itu
dengan target-targetnya serta data diperlukannya harus komprehensif.
d. Perlunya peng-crosscheck-an data-data yang dari KKP dengan instansi yang
menggunakan data tersebut.
4. Kendala yang ada dalam Data Kelautan dan Perikanan, yaitu:
a. Data–data yang terdapat pada website BPS banyak yang belum di-update.
b. Sampai saat ini, belum ada kriteria pasti untuk data nelayan.

Gambar 2 Lokasi Industri Perikanan
C. Koordinasi dan Evaluasi Kemajuan Draft Turunan dari UU 32 Tahun 2014
tentang Kelautan
Kegiatan yang dilaksanakan pada 8 Mei 2017 di Hotel Sari Pan Pasific ini
bertujuan untuk mengkoordinasi dan evaluasi perkembangan penyusunan dan
penyelesaian draft turunan UU 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Adapun hasil rapat
koordinasi adalah sebagai berikut:
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1. Telah diterbitkan Perpres 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia,
dan saat ini sedang dilakukan sosialisasi oleh Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritman;
2. Draft PP Kebijakan Pembangunan Kelautan telah dilakukan Permohonan paraf
kepada Menteri terkait berdasarkan surat Mensesneg, Nomor B250/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/03/2017, tanggal 24 Maret 2017;
3. Draft PP tentang Industri Maritim dan Jasa Maritim, belum ada
perkembangannya sampai dengan saat ini;
4. Draft PP tentang Bangunan dan Instalasi, telah diajukan kepada Kemkumham
untuk harmonisasi melalui surat Sekjen kepada Menkumham nomor
B.428/SJ/HK.120/IV/2017, tanggal 26 April 2017;
5. Draft PP tentang Budaya Bahari sementara proses penyusunan dan terkait
Budaya Bahari baru saja dilakukannya MOU antara KKP dan Kemendikbud
tentang Pengembangan Sumber Daya Bidang Kelautan dan Perikanan melalui
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Februari 2017;
6. MOU antara Menko Kemaritiman dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Pengarusutamaan Bidang Kemaritiman dalam
Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan pada Tanggal 4 Mei 2017.
7. Draft PP tentang Pusat Fasilitas Kelautan, sementara dilakukan proses
penyusunan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Draft PP tentang Perencanaan Ruang Laut sementara dilakukan proses
permintaan paraf kepada Menko Kemaritiman, Menko Perekonomian, Menteri
ATR, dan Menteri KP berdasarkan surat Mensesneg Nomor B.215/M.sesneg/D1/HK.02.02/ 03/2017;
9. Draft PP tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional telah dilaksanakan
beberapa kali rapat harmonisasi terakhir pada tanggal 21 April 2017;
10. Draft PP tentang Izin lokasi di Laut masih dikomunikasikan di internal KKP:
proses penyusunan kajian teknis dan penyiapan draft RPP-nya;
11. Draft PP tentang Patroli, Keamanan, dan Keselamatan di Laut sudah
diharmonisasi oleh Kemenkumham tahun 2015. Kemudian oleh Setneg
dimintai paraf oleh beberapa Menteri terkait yaitu Menkeu, Menkumham,
Perhub, Kapolri, Kasal, dan Menkopolhukam yang telah menandatangani
Menkeu dan Kemenkumham dan terakhir posisi di Kemenkopolhukam;
12. Draft PP tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Laut yang diamanatkan pasal
69 ayat 4 dan Draft PP tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
Kelautan yang diamanatkan pasal 70 ayat 5 telah disatukan dalam Draft PP
Kebijakan Pembangunan Kelautan.
D. Workshop INDESO user applications: “toward interdisciplinary stakeholder’s
network for better marine resources management”
Untuk menanggulangi risiko-risiko kerusakan lingkungan dan penurunan
kesejahteraan masyarakat, telah dilaksanakan Proyek Infrastructure Development of Space
Oceanography-INDESO, sebagai pusat prakiraan dan pengelolaan sumber daya laut yang
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dapat memberikan prediksi perubahan- perubahan pada sumber daya perikanan dan
ekosistem pesisir di Indonesia.
Komponen utama dari proyek INDESO meliputi: ocean numerical model;
Central information system; dan stasiun bumi penerima data satelit radar di Perancak,
Bali. Dari tiga komponen tersebut terlahirlah tujuh aplikasi handal yang meliputi:
1 memerangi penangkapan ikan ilegal (Illegal Fishing),
2 memantau tumpahan minyak,
3 mengelola sumber daya perikanan kita – pemantauan persediaan ikan,
4 pengelolaan kawasan pesisir terintegrasi dan pemantauan hutan bakau,
5 pemetaan kawasan budidaya udang,
6 pengembangan budidaya rumput laut, dan
7 memantau dan melindungi kawasan terumbu karang.
Aplikasi yang dihasilkan dari INDESO tersebut telah dimanfaatkan oleh pengguna
(stakeholders) Selain menghasilkan 7 aplikasi peningkatan sumber daya manusia
kelautan dan perikanan telah dilakukan juga oleh INDESO.
INDESO sendiri merupakan program yang didesain untuk memantau kondisi
perairan Indonesia termasuk biogeokimia dan ekosistem serta upaya peningkatan
kapasitas sumber daya manusia. Proyek ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam
memantau dan menjaga Perairan Indonesia, terutama di wilayah Coral Triangle
(CT)."Manfaat lain yang diperoleh dari proyek INDESO adalah untuk memerangi
Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing. Hal itulah yang menjadi alasan
mengapa proyek ini memiliki nilai strategis bagi pembangunan kelautan dan perikanan
di Indonesia.

3.2.5 Konferensi “Marine Environment and
Development Goals 14 (Life Below Water)”

UN

Sustainable

Konferensi “Marine Environment and UN Sustainable Development Goals 14 (Life
Below Water)” yang dilaksanakan tanggal 16-19 Mei 2017 di Yogyakarta, menghadirkan
pakar-pakar hukum laut internasional dan nasional baik dari unsur akademisi maupun
dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat dari dalam maupun dari luar negeri yang
disampaikan secara panel. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut
Internasional sehingga Indonesia harus menindaklanjuti berbagai hak dan kewajiban
yang berasal dari UNCLOS karena Indonesia termasuk negara pihak dari Konvensi
Hukum Laut Internasional tersebut. Dengan demikian, kedaulatan dan hak berdaulat
atas ruang perairan serta segala kekayaan alam telah diakui oleh Hukum Internasional.
Pada bulan Oktober ini berbagai pemangku kepentingan dari Negara-negara akan
berkumpul pada Our Ocean Conference yang diselenggarakan oleh European Union
(EU). Momen ini dimanfaatkan untuk melestarikan dan memanfaatkan keberlanjutan
laut. Untuk itu, pertemuan the 41st Annual Cenference on the Law of the Sea and Ocean Policy
ini difokuskan untuk membahas isu mengenai lingkungan laut yang mendukung
capaian dari Sustainable Development Goals.

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman 72

Maksud dan tujuan penyelenggaraan
pertemuan tersebut adalah menampung
berbagai pandangan para pakar mengenai
lingkungan laut, khususnya terkait dengan
tantangan implementasi UN Sustainable
Development Goals 14. Kesimpulan dari
pertemuan the 41st Annual Cenference on the
Law of the Sea and Ocean Policy adalah
sebagai sebagai berikut:
1. Sepakat
akan
pentingnya
perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan tata kelola lingkungan dan
ekosistem laut secara berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam SDGs 14;
2. Bersama-sama sepakat menghindari konflik potensial yang muncul dari
persaingan atas sumber daya kelautan terutama di perikanan, di perairan yang
berdekatan dan atau yang disengketakan;
3. Persamaan pandangan tentang penerapan SDGs 14, terhadap konservasi dan
pemanfaatan lautan, secara berkelanjutan menjadi kenyataan, dan juga tentang
masa depan UNCLOS guna dimanfaatkan generasi masa depan;
Menggarisbawahi bahwa UNCLOS sebagai dasar hukum kelautan, harus digunakan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan SDGs 14. Peran para pemangku kepentingan,
melalui kolaborasi dan kerja sama, serta komitmen sangat penting untuk mendukung
capaian SDGs.

3.2.6 The UN Ocean Conference
Pada tanggal 5–9 Juni 2017 di New York, Amerika Serikat, Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman menghadiri konferensi The UN Ocean Conference. Selama
kunjungan tersebut, Menko Kemaritiman telah melaksanakan beberapa pertemuan,
yaitu:
A. Pertemuan dengan perwakilan negara-negara ASEAN
Pentingnya pertemuan ini adalah untuk menjalin kerja sama 10 negara anggota
ASEAN. Sampah plastik laut ini telah menimbulkan kerugian pada bidang perikanan,
perkapalan, pariwisata, dan bisnis asuransi.
Untuk mengatasi hal ini,
Indonesia melakukan kerja
sama dengan Bank Dunia dan
Denmark untuk melakukan
penelitian di Indonesia. Selain
itu Indonesia juga melakukan
kampanye pada tingkat daerah
dengan
menggandeng
pemerintah daerah dan pada
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tingkat nasional melalui kurikulum di sekolah.
Indonesia juga telah melakukan pengurangan penggunaan tas plastik, mendorong
penggunaan plastik dari bahan alternatif dan sedang mempelajari untuk memanfaatkan
limbah plastik untuk campuran aspal jalan.
B. Pelaksanaan The UN Ocean Conference
Menko Maritim Luhut Pandjaitan dipilih sebagai Wakil Presiden Konferensi
pada pembukaan Konferensi Kelautan Dunia di markas besar PBB, Senin (5/6/2017).
Menko Maritim akan mewakili negara-negara Asia Pasifik. Disamping itu, Menko
Luhut membawa sejumlah kepentingan nasional terkait kebijakan Kelautan Indonesia
(KKI), kemudian penanganan sampah
dan menawarkan sebuah kerja sama
Menko
Luhut
menjelaskan
tentang kebijakan tegas pemerintah RI
menentang IUUF (Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing). IUUF merupakan
masalah kejahatan perikanan yang
mengancam keberlangsungan sumber
daya laut sehingga perlu diatasi secara
bersama-sama.
C. Konferensi IOC UNESCO ke 29 di Paris
Indonesia menjadi anggota Dewan Eksekutif IOC (2017-2019) pada the 29th IOC
UNESCO Assembly Meeting di Markas Besar UNESCO, Paris. Delegasi Republik
Indonesia Dipimpin Kepala BMKG, terdiri dari Kemenko Maritim, LIPI dan
Perwakilan Tetap RI di UNESCO, Paris. Assembly dibuka oleh Presiden IOC Prof.
Peter M. Haugan, pada tanggal 21 Juni 2017. Presiden IOC dan beberapa petinggi
lainnya membuka Assembly dengan pernyataan tekait pentingnya meningkatkan
pengembangan sumber daya kelautan agar berguna bagi masyarakat. Dengan
terpilihnya Pemerintah Indonesia menjadi anggota Executive Member Council IOC of
UNESCO untuk periode 2017 – 2019, pemerintah perlu mengupayakan peningkatan
tata kelola, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta
program riset kelautan strategis.
Sebagai negara archipelagic (kepulauan) terbesar dan mempertimbangkan
pentingnya data bagi pembangunan kemaritiman serta pertumbuhan ekonomi
kelautan, Pemerintah perlu berkomitmen untuk mewujudkan Indonesian Ocean Data
Center melalui koordinasi Kemenko Maritim, agar dapat berkontribusi dalam mengisi
kesenjangan data di wilayah Indonesia. Ocean Data Center, nantinya menjadi bagian
dari kontribusi Indonesia dalam IODE (International Oceanographic Data and Information
Exchange) mendorong capacity building dan ocean literacy untuk peneliti muda bahwa riset
kelautan bisa didorong dan ditingkatkan melalui RIRN dan grand strategi riset
kelautan nasional yang sedang disusun bersama akademisi atau Universitas
berkoordinasi dengan Kemenko Maritim.
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3.2.7 Our Ocean Conference
Konferensi Our Ocean Conference (OOC)
yang diselenggarakan oleh Uni Eropa di
Malta pada tanggal 5-6 Oktober 2017.
Tujuan konferensi adalah untuk merespon
dan mendorong komitmen para pejabat
tinggi negara agar bekerja sama membuat
inovasi di sektor kelautan.
Pada konferensi tahun ini, Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi
dan Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas
Oegroseno hadir dan berbicara pada hari ke-2. Pada kesempatan tersebut, Menteri KP
Susi Pudjiastuti memberikan ucapan selamat datang kepada peserta konferensi sebagai
tuan rumah Our Ocean Conference tahun 2018.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Arif Havas
Oegroseno meenyampaikan pidato dalam diskusi panel tingkat tinggi bersama empat
panelis lainnya dan dimoderatori oleh Mantan Menlu Amerika Serikat John Kerry
sekaligus inisiator Our Ocean Conference. Dalam pidatonya, Havas menegaskan
komitmen dan inisiatif kepemimpinan Indonesia untuk menangani permasalahan
kelautan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kami juga mengalami masalah
yang sama dengan negara pulau lain akibat dari perubahan iklim.
Indonesia, lanjutnya, kehilangan hampir 30 ribu hektar dataran pesisir karena
naiknya permukaan laut. Oleh Karena itu, dalam forum tersebut Havas menawarkan
kerja sama dalam bentuk tukar menukar informasi dan pengalaman dengan negara
pulau lainnya baik besar maupun kecil untuk menangani efek perubahan iklim.
“Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk membentuk sebuah
forum negara kepulauan dan negara pulau yang bertemu secara rutin untuk bekerja
sama dalam praktik penanganan dampak perubahan iklim, deteksi dini tsunami dan
penanganan pasca bencana,” tegas mantan Dubes RI untuk Belgia itu.
Sebelum berbicara dalam diskusi panel, Havas mengatakan telah bertemu dengan
Presiden Palau Tommy Remengsau tentang gagasan pembentukan forum negara
kepulauan dan negara pulau. Beliau setuju dengan ide pembentukan forum itu (negara
kepulauan dan negara pulau, red.) dan kita akan mengadakan pertemuan persiapan
pada tanggal 21-22 November tahun ini.
Pada konferensi ini juga disampaikan tentang Rencana Aksi nasional
Penanganan Sampah Plastik di Laut serta penetapan lokasi Konferensi OOC tahun
2018 di Bali.

3.2.8

Jasa Kemaritiman

A. Koordinasi Penataan Alur Pelayaran
Masalah yang dihadapi saat ini pada bidang penataan alur pelayaran adalah:
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1. Perwakilan Kementerian Perhubangan tidak menyetujui istilah penataan alur,
tetapi bisa diganti dengan pendalaman/pemeliharaan/pengawasan alur pelayaran
dan tidak menyetujui adanya moratorium perijinan salvage;
2. Data dan informasi akan diminta di masing-masing kementerian untuk bahan pak
Menko dalam rakor tanggal 17 Oktober, namun belum semua kementerian terkait
memberikan.
Tujuan dari koordinasi ini adalah sebagai berikut:
1. Penyampaian paparan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan
Jasa, yang berisi antara lain Tim Kerja (task force) Evaluasi Pemeliharaan dan
pengawasan alur pelayaran serta pengelolaan benda muatan kapal tenggelam,
Permasalahan regulasi dalam PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian,
2. Rencana penyelesaian status BMKT yang telah diangkat, beberapa regulasi
terkait yang perlu segera diselesaikan, timeline kegiatan (.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Rekomendasinya adalah sebagai berikut:
Menteri Pariwisata diharapkan mengembangkan wisata shipwreck untuk
kedalaman maksimal 40 m, sehingga Pushidros dan Kementerian Kelautan dan
Perikanan diharapkan memberikan informasi titik-titik lokasi shipwreck disertai
dengan tulisan sejarah dan kondisi shipwrek tersebut kepada Menteri Pariwisata;
Pengawasan shipwreck dan BMKT-nya diserahkan ke satu instansi saja, sehingga
jelas penanggungjawab utamanya yaitu Bakamla;
Kegiatan salvage agar difokuskan hanya di alur pelayaran dan hanya mengangkat
kapal yang baru tenggelam dan tidak diketahui pemiliknya setelah diumumkan ke
media massa selama 180 hari dan diinformasikan juga kepada Pushidros terlebih
dahulu;
Regulasi yang belum selesai diharapkan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan
secara terpadu sehingga bulan Desember selesai;
Pertemuan lanjutan akan dilaksanakan untuk mendengarkan hasil kerja Tim
Kerja (Task Force).
Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:
a. List regulasi terkait Kesepakatan Tim Pannas dan Kementerian terkait untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara terpadu;
b. Draf tim kerja (task force) evaluasi pemeliharaan dan pengawasan alur
pelayaran serta pengelolaan benda muatan kapal tenggelam.

B. Pembahasan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
Latar belakang penyusunan Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan
Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan TKBM di Pelabuhan karena adanya
usulan agar aturan terkait TKBM dapat diangkat ke level yang lebih tinggi dimana
sebelumnya hanya diatur dengan Surat Keputusan Bersama 2 Dirjen dan 1 Deputi saja.
Permasalahan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang menjadikan biaya
operasional keseluruhan di Pelindo menjadi tinggi menjadi perhatian Kemenko Bidang

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman 76

Kemaritiman. Beberapa masalah atau penyebab permasalahan mengenai TKBM
adalah sebagai berikut:
1. Permasalahan utama di Pelabuhan adalah TKBM yang memonopolisasi dan
perlindungan yang dilakukan oleh Koperasi yang seolah-olah di-endorse oleh
Pemerintah. Cara kerja TKBM yang dipekerjakan adalah dengan melakukan
pemaksaan dengan no service but pay (biaya tidak sesuai dengan yang dikerjakan).
Biaya ditentukan dalam tonnase yang dikalikan tarif sehingga menjadikan cost tinggi.
2. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari sisi ketenagakerjaan,
hampir semua sektor maritim di Indonesia belum comply dengan aturan
ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (dalam hal ini termasuk TKBM &
ABK yang keluar Negeri); serta perlindungan terhadap TKBM lemah dan tidak ada
hubungan kerja yang jelas (seolah-olah tidak bekerja dengan Koperasi) dengan tidak
adanya standar pembayaran fee yang jelas. Oleh karena itu perlu ditata ulang
mengenai TKBM ini.
3. Kementerian Koperasi setuju diadakan beberapa alternatif terhadap Koperasi yang
bersifat memonopoli, namun jangan sampai menutup kemungkinan jika
permasalahan dapat selesai jika diwadahi oleh koperasi yang baik, selama hubungan
kerja dan perlindungan TKBM dapat terpenuhi dengan baik. Yang menjadi
permasalahan dan perlu diluruskan adalah jika koperasi tersebut menyalahgunakan
wewenang dan diatur oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
4. Monopoli dapat muncul akibat Permenhub no. 60 tahun 2014 yang menyebutkan
bahwa TKBM diatur berdasarkan koperasi dan SKB antar 3 Kementerian. Dalam
peraturan itu disebutkan bahwa yang melaksanakan proses bongkar muat adalah
TKBM yang dikelola oleh Koperasi. Dalam tafsiran Pelindo II, ini yang
mengakibatkan monopoli sehingga mengakibatkan tarif menjadi tidak adil.
Dalam praktiknya, seperti yang terjadi di Tanjung Priok, tarif untuk menangani 1
ton muatan bongkar muat ± Rp. 40.000. Dari jumlah tersebut teralokasi kepada
operator (Pelindo II) ± 48%. Sisanya kepada TKBM dan kepada koperasinya
(masing-masing memiliki presentase tertentu. Dalam 1 tahun rata-rata muatan yang
dibongkar di Tanjung Priok sebesar 50 juta ton. Jika dikalikan dengan basic fee
menjadi ± Rp. 2 Triliun. Dari jumlah tersebut yang menjadi hak Pelindo II hanya
Rp. 1 Triliun yang terdistribusi kepada TKBM dan Koperasi. Dengan uang sebesar
itu terdapat pertanyaan mengapa TKBM belum sejahtera.
5. Dalam praktiknya, Terdapat hub kerja yang tidak clear antar koperasi yang
mengawasi TKBM dengan TKBM itu sendiri. Saran konkrit untuk menyelesaikan
permasalahan ini adalah (1) menyiapkan kriteria Lembaga yang dapat mengatur ini
(baik koperasi maupun non-koperasi), (2) penetapan standar skill bagi TKBM
dengan pemberian training (standardisasi dengan sertifikasi) sehingga memiliki.
Solusi altenatif untuk mengatasi permaslaahan tersebut antara lain:
1. Memberikan kompetitor bagi “Koperasi” TKBM (yang telah diberikan standar
harga tertentu oleh Pemerintah) dan amanah ini dapat diberikan amanah kepada
operator pelabuhan. Dengan begitu diharapkan terjadi penurunan cost yang besar.
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2. Pembinaan TKBM untuk menciptakan standardisasi yang tinggi yang dapat
dilakukan instansi Pemerintah terutama Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh
karena itu, akan butuh semacam Inpres untuk melakukan kegiatan ini.
3. Menegaskan mengenai hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan
pemberi pekerjaan agar jelas sehingga hak-hak pekerja menjadi lebih jelas (hal ini
untuk mendorong produktivitas dan segala sesuatu dapa dipertanggungjawabkan)
serta dapat memberikan perlindungan hak TKBM secara keseluruhan.
4. Penggunaan alat modern dapat menurunkan cost logistic.
5. Kemenko Bidang Kemaritiman Kemudian memberikan masukan yaitu bahwa
untuk pegawai lama supaya tidak diberhentikan/dipecat (unemployement), jika
memang telah berusia lanjut maka dipensiunkan.
C. Koordinasi Penyiapan Layanan Aplikasi YACHTERS
Rapat Koordinasi Penyiapan Layanan Aplikasi YACHTERS yang terintegrasi
antara CIQP (Custom, lmmigration, Quarantine & Port) yang telah dilaksanakan beberapa
kali yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan memaksimalkan fungsi aplikasi
YACHTERS antara Kementerian/Lembaga terkait. Adapun kesimpulan dan
rekomendasi adalah sebagai berikut:
1. Akan dilakukan revisi ketiga terhadap aplikasi YACHTERS untuk menampung
masukan-masukan dan menyempurnakan kembali aplikasi tersebut agar bisa
terintegrasi dengan K/L terkait;
2. Diharapkan agar Kementerian Pariwisata dapat segera menyampaikan surat
permohonan tentang data apa saja yang diperlukan;
3. Komitmen pimpinan untuk memudahkan teknis pelaksanaan aplikasi;
4. Diharapkan aplikasi YACHTERS tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan
data, tetapi juga berfungsi untuk menampung data dari pihak lain.
5. Akan dibuat web service untuk pengambilan data dari aplikasi yachtersindonesia.id serta akan memperbaiki tampilan web design-nya;
6. Peserta konsinyering sepakat akan menjadikan yachters sebagai web interaktif
dimana data-data CIQP di-feeding atau di-feedback ke dalam aplikasi
YACHTERS;
7. Karantina Kesehatan sepakat untuk melakukan integrasi dengan aplikasi
YACHTERS dan akan melakukan koordinasi antar programmer;
8. Kementerian Perhubungan meminta pertemuan lebih lanjut dengan Kemenko
Kemaritiman untuk membahas proses bisnis yachters dengan proses bisnis yang
ada di Kementerian Perhubungan, sekaligus untuk mencari irisan proses bisnis
(modul INAPORT yang bisa digunakan adalah modul syahbandar);
9. Peserta konsinyering dari Imigrasi akan membicarakan lagi dengan
pimpinannya terkait integrasi aplikasi YACHTERS dan akan mengundang
Kemenko Bidang Kemaritiman untuk membahas lebih lanjut;
10. Kementerian Pariwisata akan mengindentifikasi apa saja yang diminta dalam
aplikasi YACHTERS, serta agar memperoleh akses/informasi;
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11. INSW akan mengkaji lebih dalam Perpres tentang penguatan kelembagaan
INSW. Jika aplikasi YACHTERS ingin terintegrasi ke dalam sistem INSW,
akan dikoordinasikan lebih lanjut;
12. Kemenko Bidang Kemaritiman siap memfasilitasi jika memang masih
dibutuhkan konsinyering lanjutan dan berencana untuk membuat Tim Pokja
Aplikasi YACHTERS untuk memudahkan komunikasi;
13. Untuk point 1 dan 2, diharapkan pada awal November 2017 sudah bisa berjalan.
D. Koordinasi Usulan Penghapusan PPn Barang Mewah untuk Kapal Yacht Asing
Sebagai bagian dalam upaya peningkatan kunjungan kapal Yacht asing, maka
terdapat usulan untuk penghapusan Pajak Penghasilan Barang Mewah (PPnBM).
Pada Kunjungan ke Badan Kebijakan Fiskal terkait Rencana Usulan PPnBM
untuk Kapal Yacht Asing yang didapatkan kesimpulan dan rekomendasi kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Akan dibuat surat resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
yang ditujukan kepada Badan Kebijakan Fiskal untuk kajian potensi penghapusan
PPn BM kapal yacht asing di Indonesia;
2. Harus dibuat dan dimatangkan kembali proposal secara lengkap berdasarkan
kajian yang akurat dengan segala bukti pendukung seperti dokumen jumlah kapal
dan simulasinya untuk menghitung potensi PPnBM dalam setahun serta seberapa
besar potensial PPH, PPN, dan lain-lain untuk PPnBM jika nantinya dihapuskan;
3. Kementerian Koordinator Bidang Koordinator Bidang Kemaritiman akan
membuat Tim Pokja Penghapusan PPnBM Kapal Yacht Asing yang terdiri dari
Kementerian/Lembaga terkait serta Asosiasi Kapal untuk mempercepat
akselerasi.
Berdasarkan kunjungan ke Badan Kebijakan Fiskal dan rapat persiapan Tim
Pokja Penghapusan PPnBM untuk Kapal Yacht Asing dihasilkan kesimpulan dan
rekomendasi sebagai berikut:
1. Peserta rapat menyepakati usulan rencana penghapusan PPnBM dan komponen
produksi. Untuk itu perlu dibentuk Tim Pokja Penghapusan PPnBM untuk
mengintegrasikan rencana tersebut;
2. Disepakati bahwa nama-nama yang akan menjadi Tim Pokja tersebut paling
lambat disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2017 kepada Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Jika penghapusan PPnBM sudah diberlakukan, importir tersebut harus berbadan
hukum Indonesia dan objek yang diimpor adalah untuk keperluan komersial;
4. Untuk mematangkan proposal yang akan diserahkan kepada Badan Kebijakan
Fiskal, diperlukan segera dokumen data-data pendukung dari pihak-pihak terkait;
5. Secara regulasi PPnBM diatur setingkat Peraturan Menteri, sehingga akan lebih
mudah jika ingin dilakukan proses perubahan;
6. Penghapusan PPnBM tidak hanya untuk kapal impor yacht asing, tetapi juga
untuk kapal yang diproduksi dalam negeri.
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Pada koordinasi rencana penyiapan payung hukum aplikasi YACHTERS (Yacht’s
Electronic Registration System) diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2017. Agenda
rapat adalah untuk menyiapkan payung hukum untuk aplikasi YACHTERS padahal
aplikasi ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun.
Kementerian Perhubungan, Imigrasi, dan Karantina Kesehatan menyampaikan
keinginan dan minat untuk ikut memanfaatkan aplikasi ini serta saling melakukan
pertukaran data. Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari kegiatan ini adalah sebagai
berikut:
1. Upaya awal yang paling cepat untuk dilakukan adalah akan diusulkan
penandatanganan MoU antara K/L terkait, terutama bagi K/L yang berkeinginan
untuk bergabung dalam pengoperasian pertukaran informasi aplikasi
YACHTERS;
2. Akan dibentuk Tim Pokja Aplikasi YACHTERS yang terdiri dari pejabat teknis,
programmer, dan pejabat bagian hukum untuk memudahkan komunikasi dan
penyusunan MoU;
3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan segera mengirimkan surat
resmi kepada K/L tentang permohonan usulan nama Tim Pokja dan paling
lambat diterima pada tanggal 10 Oktober 2017.

E. Koordinasi terkait Kapal Rekreasi
Rapat ini dilakukan untuk membahas beberapa isu yang berkembang terkait kapal
rekreasi, yaitu:
1. Masalah clearance yang mencakup besaran fee, ketentuan yang valid dalam sistem
dan mekanisme di port atau pelabuhan, serta standardisasi dan mekanisme oleh
pihak agency;
2. Tenaga kerja (man power) yang mencakup tenaga kerja asing (KITAS dan IMTA)
dan tenaga kerja lokal (minimum ship manning);
3. Navigasi yang mencakup penggunaan AIS dan EPIRB;
4. Klasifikasi kapal yang berdasarkan bentuk dan penggunaan.
Adapun kesimpulan dan rekomendasi adalah sebagai berikut:
1. Akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang Direktorat Perkapalan dan
Kepelautan, Kementerian Perhubungan untuk menjawab beberapa hal yang
masih menjadi kendala dalam kapal rekreasi;
2. Diharapkan pihak asosiasi dan industri kapal dapat dengan cermat memilih agen
yang akan digunakan dalam pengurusan. Hal ini untuk mengurangi timbulnya
biaya di luar ketentuan yang ada serta selalu meminta bukti invoice resmi dalam
setiap pembayaran yang dilakukan;
3. Aturan-aturan yang telah disampaikan di atas, agar bisa dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan di lapangan. Khusus untuk PNBP bagi semua jenis kapal,
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan
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Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Perhubungan;
4. Kementerian Ketenagakerjaan rencananya akan melakukan sosialisasi pada bulan
November 2017 di Sorong, hal ini agar bisa dimanfaatkan oleh pihak asosiasi dan
industri kapal untuk mengetahui mekanisme dan prosedur dalam pengurusan
tenaga kerja di kapal.
F. Rapat Sosialisasi Seascape Dokumen
Rapat koordinasi permasalahan terkait kapal rekreasi pada hari Rabu tanggal 25
Oktober 2017 dibuka oleh Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, dengan agenda rapat:
1. Urgensi dilakukannya sosialisasi dokumen Seascapes General Model and Regional
Framework for Priority Seascapes kepada Pokja lain dalam CTI-CFF.
2. Penyusunan bentang laut prioritas (priority seascapes) yang nanti akan diusulkan
pada saat SOM-13, misalnya Lesser Sunda, Bird’s Head Seascapes, dan SuluSulawesi, yang dapat menjadi bentang laut prioritas nasional ataupun lintas batas
negara (trans boundary).
Adapun kesimpulan dan rekomendasi adalah sebagai berikut:
1. Seascapes Document sudah dirasakan cukup tersosialisasi;
2. Terkait potential priority seascapes, Lesser Sunda akan terus diusulkan, karena sudah
ada dukungan dari Timor Leste. Akan ditambahkan juga BHS/Bismarck Solomon
Seas Ecoregion (BSSE), namun belum ada mitra dari negara lain i.e. PNG dan
Solomon Islands, sehingga perlu effort lebih untuk mengawal hal tersebut. Satu
atau dua priority seascapes harus diusulkan pada SOM 13 ini, karena kalau tidak
diajukan maka pengusulan baru dapat disusun saat SOM tahun depan;
3. Akan diadakan 1x lagi rapat untuk follow up priority seacapes dan masukan
terhadap Seascapes Document & persiapan SOM;
4. Flow chart untuk penentuan priority seascapes masih bisa direvisi dan bisa diubah di
level NCC, sehingga harus ada official letter dari NCC ke Regional Sector dan nanti
dibawa ke Pre-SOM;
5. Indonesia harus memposisikan diri menjadi: 1) sebagai anggota regional SWG,
yaitu memberikan masukan untuk Seascapes Document, dan 2) sebagai chair
regional SWG, yaitu mengirim agenda untuk pre-SOM, dengan mengakomodir
kepentingan priority seascapes. Namun hal ini sebaiknya dikoordinasikan terlebih
dahulu dengan negara-negara tetangga agar bisa mendukung.
G. Rapat koordinasi Penataan Perizinan Kapal Lego Jangkar
Rapat Koordinasi terkait Penataan Perizinan Kapal Lego Jangkar di Perairan
Batam dan sekitarnya yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober
2017.
Adapun kesimpulan dan rekomendasi adalah sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan pembentukan Task Force Penanganan dan Penataan Perizinan
Kapal Lego Jangkar di perairan Batam dan sekitarnya.
Task Force bertugas untuk membuat Time Line untuk:
LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman 81

a. Penetapan regulasi untuk menanggulangi tumpang tindih kewenangan
dengan penetapan siapa bertanggungjawab terhadap apa dan mendapat apa;
b. Penetapan pentarifan yang kompetitif;
c. Penerapan keamanan dan keselamatan kapal labuh;
d. Penataan pengawasan kawasan kapal labuh;
e. Penataan lingkungan dan persampahan.
2. Perlu penetapan titik titik area labuh dengan tepat yakni dengan melakukan.
H. Koordinasi Penataan Alur Pelayaran
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2017. Rekomendasi dari
kegiatan ini adalah diperlukannya segera rapat dalam rangka tindak lanjut rapat yang
diadakan pada tanggal 5 Oktober 2017 dan persiapan rapat tanggal 17 Oktober 2017.
Adapun tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penyampaian permasalahan-permasalahan dalam pemberian ijin pembersihan
alur laut dari kementerian perhubungan, ternyata kapal-kapal yang termasuk
cagar budaya dan masih terdapat BMKT nya ikut terangkut oleh pihak ketiga;
2. Rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyusun Tim POKJA
untuk menyusun regulasi terpadu untuk mengintegrasikan peraturan perijinan di
alur pelayaran dan aktivitasnya;
3. Rencana usulan masing-masing kementerian terkait untuk masukan regulasi
terpadu akan dibahas dalam rapat lanjutan tanggal 17 Oktober 2017.
Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Diperlukan segera hasil keputusan Tim Pannas dengan Kemenko Bidang
Kemaritiman dalam penyelesaian Pembagian Hasil Pengangkatan BMKT;
2. Diperlukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan BMKT dan
pengembangan museum/wisata Shipwreck di Indonesia.
3. Permasalahan yang dihadapi, yaitu:
a. Rapat oleh eselon 2 terkait akan diselenggarakan untuk menyiapkan draf
regulasi baru atas koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dilaksanakan
sebelum tanggal 17;
b. Tim Pannas dan Kementerian terkait akan diundang juga pada rapat yang
dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman pada tanggal 17 Oktober 2017;
c. Kemenko Bidang Kemaritiman memutuskan untuk moratorium pemberian
perijinan terpadu untuk aktivitas di alur pelayaran, sedangkan usulan ratas ke
Presiden ditolak oleh Menko Bidang Kemaritiman karena akan diselesaikan di
bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman.

3.2.9 Pengelolaan Sampah
A. Kerja Sama dengan Swedia
Agenda pertemuan yang dilaksanakan pada 17 Februari 2017 adalah membahas
kerja sama antara Indonesia-Swedia dalam hal teknologi pengelolaan sampah. Adapun
rangkuman hasil pertemuan adalah sebagai berikut:
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1. Pandangan Menko Bidang Kemaritiman
a. Pemerintah Indonesia telah mendiskusikan berbagai isu dengan pemerintah
Swedia, di antaranya mengenai teknologi energi terbarukan dan waste to energy.
Dimana persoalan sampah menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan
melalui waste to energy.
b. Pemerintah indonesia berkomitmen 23% penggunaan energi pada tahun 2021
akan berasal dari energi terbarukan maupun waste to energy. Untuk itulah
teknologi pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Swedia akan berguna bagi
Indonesia.
c. Indonesia saat ini hanya memiliki 1 (satu) pengelolaan sampah berbahaya yaitu di
Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Mitsubishi asal Jepang. Oleh karena itu,
Swedia diharapkan dapat membantu Indonesia untuk membuka fasilitas serupa di
sejumlah daerah Indonesia lainnya.
d. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia, namun hanya kurang dari 10% sumber daya tersebut yang
dimanfaatkan dengan efisien. Indonesia membutuhkan teknologi yang dapat
memanfaatkan sumber daya tersebut secara efisien, karena diyakini terbukti dapat
menurunkan harga pada wialyah Indonesia bagian tumur sebesar 20-30%.
e. Saat ini dunia industri Indonesia sedang bergerak, sebagai contoh pertumbuhan
ekonomi di Sulawesi Tengah sebesar 68% sebagai hasil dari pembangunan
smelter nikel dengan nilai investasi sebesar USD 10 miliar. Pemerintah Indonesia
mengundang Swedia untuk ikut berinvestasi dan menjadi bagian dari industri di
Indonesia.
f. Tim peninjau akan dibentuk untuk melihat potensi kerja sama antar kedua
negara. Tim tersebut akan meninjau ke Swedia sekitar bulan April-Juni 2017.
2. Pandangan Menteri Energi dan Koordinator Kebijakan Swedia
a. Kedua negara pada dasarnya setuju untuk memanfaatkan sampah menjadi energi
sebagai solusi penanggulangan sampah. Swedia memiliki pengalaman dan
teknologi terkait hal tersebut. Saat ini hanya 1% sampah dari total sampah di
Swedia yang berakhir di tempat pembuangan, sementara sisanya dimanfaatkan
untuk energi bahkan sampai diekspor ke negara lain seperti Norwegia dan Italia.
Dari segi transportasi, sampah dapat didaur ulang menjadi biofuel, biogas,
biodisel, dan biogasoline. Berdasarkan hal tersebut, Swedia percaya terdapat
banyak hal yang dapat dikerja samakan antara kedua negara. Adanya regulasi
dari pemerintah dapat membantu proses pemanfaatan sampah tersebut.
Berdasarkan pengamatan Swedia, Indonesia terlalu fokus pada solusi jangka
pendek sehingga tidak dapat mendatangkan nilai lebih pada sektor public maupun
swasta.
b. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, sebagai contoh yang
berasal dari sinar matahari. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan
teknologi yang baik. Hal tersebut berlaku juga terhadap pemanfaatan teknologi
untuk waste to energy, pasti ada banyak investor yang ingin bergabung membangun
industri pengolahan sampah di Indonesia.
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c. Waste to energy di Swedia dikelola oleh pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah
memberikan kemudahan bagi sektor swasta yang mengelola sampah melalui
pajak rendah dan insentif. Pengelolaan sampah menjadi energi adalah cara yang
paling murah dan mampu mendatangkan nilai lebih dibandingkan cara lainnya.
Peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan sangat penting dalam hal tersebut.
d. Swedia memiliki pengalaman pada industri pertambangan, terutama dalam
memanfaatkan energi agar lebih efisien sehingga menghasilkan produksi tambang
yang lebih besar.
e. Pemikiran yang terbuka dibutuhkan agar dapat menerima dan memanfaatkan
kemajuan teknologi dengan lebih efisien.
f. Swedia mengundang Indonesia untuk melakukan peninjauan pengelolaan
sampah dan pemanfaatan teknologi di Swedia.
B. Koordinasi Ijin Perpanjangan dan Pemanfaatan Lahan dan Feasibility Study
Sanitary Landfill
Dalam rangka mempersiapkan Annual Meeting IMF World Bank 2018. Kemenko
Bidang Kemaritiman bersama kementerian dan lembaga terkait beserta pemerintah
daerah di Provisi Bali mengadakan pertemuan untuk membahas izin perpanjangan dan
pemanfaatan serta feasibility study mengenai sanitary landfill pengelolaan sampah di TPA
Sarbagita dan PLTSA Suwung, Bali. Feasibility study akan dilakukan selama 2 bulan
dari akhir Mei sampai Agustus 2017. Masalah izin pengelolaan dan perpanjangan
lahan TPA Suwung ini menjadi bagian Dirjen Planologi, Kementerian LHK. Terkait
Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah bahwa kewenangan
ada di Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Pelaksana adalah BPKS namun jika memerlukan bantuan secara teknis dan
aturan pemerintah pusat akan membantu. Penanggung jawab dan penyelenggara
adalah BPKS yang diberi dorongan oleh kementerian dan lembaga terkait. Dalam
penyusunan FS dimana tiap investor harus memiliki dan mempresentasikan FS yang
dimiliki investor itu sendiri mengenai teknologi yang akan digunakan serta keuntungan
dan kelemahan. Perlu ada FS kunci sebagai pembanding yang disusun pemerintah
kabupaten dan kota. FS yang akan dilakukan BPKS akan dibantu oleh JICA dan Dinas
Pekerjaan Umum, Bali.
Dalam kegiatan ini perlu kerja sama dari 3 kabupaten (Gianyar, Tabanan,
Badung) dan 1 kota (Denpasar), berbeda dengan Surabaya yang hanya satu kota
sehingga mudah dikoordinasikan. FS di Surabaya sangat lama sekitar 3 tahun dan
bukan contoh yang baik apabila diterapkan di Bali yang membutuhkan waktu singkat.
Pemerintah pusat bertindak sebagai sterring commite atau memberi pengarahan namun
yang menyelenggarakan adalah pemerintah daerah.
Saat ini pemerintah kota Denpasar sudah menunjuk ke provinsi
dan
menyarankan BPKS untuk membentuk Beauty Contest. Untuk Lelang dilakukan terbatas
dengan sistem kerja percepatan. Penyusunan FS jika dikaitkan dengan time line maka
kuncinya ada di pemilihan FS Sanitary Landfil Management dan Waste to Energy dan
dilakukan secara keseluruhan dengan lahan 32 ha namun jika melihat opsi 1 investor
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hanya melakukan FS sanitary landfill management saja. Typing fee dan DED juga
sebaiknya secara satu keseluruhan dimana di dalamnya ada sanitary landfill management
dan waste to energy, jika ada 2 FS dimana ada opsi 1 makan ada tumpang tindih dan
saling membebankan dan lepas tanggung jawab jika ada persoalan. Dan Pemerintah
daerah memerlukan tenaga ahli dari pemerintah pusat. FS Waste to Energy untuk typing
fee dan listrik belum ada tarif dasar dan kepastian. Dan fokus ke sanitary landfill
management bukan di menghasilkan energi listrik namun dimana sampah harus
terkelola dengan baik.
Dua opsi dalam penanganan sampah tersebut adalah:
1. Opsi 1 dimana FS Sanitary Landfil Managemanent dan Waste to Energy dipisah
2. Opsi 2 dimana FS Sanitary Landfil Managemanent dan Waste to Energy digabung.
Untuk owner estimate berdasarkan data yang dikumpulkan dan dibandingkan
dengan data yang sebelumnya karena sangat mudah dengan panjang x lebar x tinggi itu
owner estimate bukan Feasibility Study atau DED.
C. Rapat Kerja FGD Teknologi Pengelolaan Sampah
Dalam rangka mencarikan solusi optimal bagi penanganan sampah organik
maupun anorganik, Kemenko Bidang Kemaritiman mengadakan pertemuan untuk
pemilihan solusi terbaik bagi teknologi pengelolaan dan pengolahan sampah yang cepat
dan efisien. Dari data yang ada diperkirakan 80% sampah laut dari darat dan 20% dari
laut itu sendiri.
Pada FGD Teknologi Pengelolaan Sampah terdapat 2 masalah diantaranya
adalah:
1. Kewenangan 4 kabupaten yang menjadi kewenangan propinsi dimana yang aktif
adalah walikota. Hal ini karena menyangkut aturan insentif, biaya pengelolaan
sampah, tanah belum clear, tanah milik KHK yang dihibahkan ke gubernur
dimana 10 hektar untuk Waste To Energy dan pemerintah daerah memiliki
kewenangan Feasibility Study.
2. Regulasi mengenai baku mutu emisi KLHK dengan Permen 70 tahun 2016 dan
dengan Permen 71 tahun 2016.
D. Implementasi Demo Project Teknologi Plastic Tar Road.
Menindaklanjuti teknologi pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran bahan
pembuat jalan (Plastic Tar Road) adalah fokus mengenai demo project plastic tar road yang
akan diterapkan di Bali. Setelah berhasil diterapkan di Bali, akan dicoba di Labuan
Bajo (NTT) dan Cilincing (DKI Jakarta). Masalah yang perlu diatasi dalam demo
project plastic tar road adalah di Bali tidak ada stok plastik dalam bentuk kresek dan
tempat mencacah.
Di bali hanya ada stok plastik dalam bentuk botol. Solusi dari masalah ini adalah
di Bandung ada suatu lokasi yang menyediakan plastik yang sudah dicacah sehingga
bahan baku demo project plastic tar road bukan murni dari.
Pabrik plastik kresek yang sudah dicacah yang ada di Kopo, Bandung
mendapatkan suplai bahan baku produksi plastik bekas dari Bantar Gebang, Bekasi.
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Perlu mengajak pengusaha daur ulang untuk mengkoordinasi para pemulung untuk
mensortir plastik yang akan digunakan sebagai bahan baku. Dan Plastik yang
digunakan sebagai bahan baku pembuat jalan masih perlu dicuci. Pilot plastic tar road
memiliki keuntungan dimana setiap lokasi yang diimplementasikan plastic tar road
dimana sampah plastik berkurang dan sebagai sumber pendapatan masyarakat
setempat. Kegiatan ini nantinya bisa menghidupkan pabrik kecil di lokasi implementasi
plastic tar road.
Hal yang perlu diperhatikan juga adalah efek dari pembakaran sampah plastik
yang menghasilkan dioxin. Serta perlunya dilibatkan pelibatan orang teknik kimia
untuk meneliti emisi dari pembuatan plastic tar road. Dalam mencampur plastik ada dua
dimana, pertama plastik dicampur di agregat seperti yang dilakukan di India dan ke
dua plastik dicampur diaspal seperti yang dilakukan oleh Balitbang PUPR. Dalam
kegiatan pembuatan plastic tar road tidak mengeluarkan emisi karena pada suhu 170 °C
dan tidak menghasilkan emisi dekomposisi.
Masalah yang perlu dihadapi:
1. Plastiknya belum didapat dan dipesan sebanyak 2 ton.
2. Bank sampah yang ada di Bali dimana sampah jenis plastik belum dibersihkan
dan belum dicacah.
3. Harga plastik sebagai bahan baku yang belum diketahui dimana di bank sampah
Bali Rp 250/kilogram dimana hal ini pasti berbeda dengan di Bandung.
4. Waktu harus cepat dimana harus segera bertemu dengan kontraktor untuk
membicarakan administrasi. Kemungkinan akan ada pihak ke tiga karena aspal
skala cukup besar.
Pendanaan untuk plastic tar road akan ditanggung Kementerian PUPR hanya untuk
yang di Bali.
E. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan
Sampah Plastik di Laut.
Rancangan Perpres pengelolaan sampah plastik di laut terdiri dari 2 bagian
utama, yaitu: kebijakan nasional sampah plastik di laut (batang tubuh) dan lampiran:
rencana aksi nasional pengendalian sampah plastik di laut (2017-2025). Penanganan
sampah ini akan melibatkan 16 kementerian/lembaga sebagai penanggung jawab (4
program strategis dan 56 kegiatan)
Program Strategi Renaksi Pengelolaan Plastik di Laut meliputi:
1. peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan (13 kegiatan)
2. pengelolaan sampah plastik teresterial (19 kegiatan)
3. pengelolaan sampah plastik di pesisir dan di laut (11 kegiatan)
4. mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, penegakan hukum, serta
penelitian dan pengembangan (13 kegiatan).
Dalam rangka menetapkan suatu instrumen hukum (kebijakan nasional) tentang
rencana aksi pengelolaan sampah plastik di laut telah dilakukan beberap tahapan
kegiatan dengan jadwal sebagaimana tabel dibawah ini:
Gambar 3 Rencana penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah
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No

Kegiatan

Waktu

PJ
Kemenkomar &
Bappenas, (bersama K/L
terkait)
Kemenkomar &
Bappenas, (bersama K/L
terkait)

1

Trilateral Meeting I

14-15 September 2017

2

Trilateral Meeting II

18-23 Sep 2017

3

Rapat Finalisasi RPerpres

26 September 2017

Setkab

4

Rakortas Eselon 1

Awal Oktober 2017

Kemenkomar

5

Pengajuan Penetapan

Minggu II Okt 2017

Kemenkomar

6

Permohonan Paraf Menteri

Minggu II – III Okt
2017

Setkab

7

Penetapan Presiden

Minggu IV Okt 2017

Setkab

F. Koordinasi Bisnis Model Sampah Laut
Potensi produksi sampah di Indonesia sangat besar. Salah satu untuk solusi
mengatasinya adalah jalan aspal dari campuran plastik. Setelah dilkaukan uji coba
plastik yang dibutuhkan untuk teknologi plastic tar road adalah plastik kresek sehingga
tidak bersinggungan dengan kebutuhan asosiasi (ADUPI, APDUPI).
Beberapa hal yang berkaitan dengan pembuatan aspal dari plastik adalah sebagai
berikut:
1. Salah satu spesifikasi mesin pencacah skala kecil hasil karya SMKN 1 Kota
Bekasi-Jawa Barat dengan Harga jual mesin Rp. 10-12 Juta/Unit
2. Campuran plastik untuk jalan aspal ini memberikan kekuatan 40% lebih kuat
namun menambahkan biaya 10% untuk aspal biasa.
3. Harga aspal biasa 1 ton seharga 1,2 Milyar untuk plastik 1 ton seharga 300 juta.
4. Campuran pastik ini digunakan 5% dari berat aspal.
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Untuk kebutuhan sampah plastik maka diperlukan jumlah sampah kresek yang
besar. Asosiasi Pengusaha Daur Ulang Plastik Indonesia (APDUPI) mampu mengolah
plastik kresek 5000 ton per bulan dimana plastik kresek akan menjadi kresek baru dan
tali rafia. Apabila sampah kresek sudah mengalami proses sebesar 80% maka harganya
akan naik menjadi Rp. 6000 per kg. Sampai saat ini diperlukan adanya grading atau
segmentasi harga sampah plastik yang sudah dicacah, jika bisa perlu adanya e-katalog
di LKPP mengenai stok plastik cacah.

3.2.10 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
A. Pengelolaan dan Konservasi Sumber daya Laut
1. Rehabilitasi Kerusakan Pesisir dan Laut dengan Sabuk Pantai
Telah dilakukan 2 kali kunjungan lapangan, dalam rangka mengevaluasi
pelaksanaan pembangunan sabuk pantai, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2017 di Desa
Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawan; dan pada tanggal 14 s.d
16 Agustus 2017 di Kabupaten Brebes.
Adapun hasil dari kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan rehabilitasi kerusakan pesisir dan laut menggunakan sabuk pantai
tersebut telah dilakukan sejak tahun 2015;
b. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi abrasi air laut dan
mundurnya garis pantai ke daratan, dan dipandang cukup berhasil dalam
menanggulangi masalah abrasi air laut dengan cara mengurangi atau
meredam ombak;
c. Kegiatan tersebut juga menyebabkan timbulnya sedimentasi/tanah timbul
seluas 90 ha sehingga garis pantainya menjadi maju menjorok ke laut.
2. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pencemaran Logam Berat dan B3
Lainnya di Kawasan Pesisir
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2017 di Kemenko
Bidang Kemaritiman. Adapun tujuan, permasalahan, rekomendasi, dan hasil kegiatan
ini adalah sebagai berikut:
1. Rencana pengumpulan data nasional untuk status Pencemaran Logam Berat dan
B3 lainnya di Kawasan Pesisir;
2. Rencana pemetaan hasil pengumpulan data nasional;
3. Penyusunan rencana aksi nasional;
4. Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk menurunkan pencemaran
logam berat dan B3 lainnya di Kawasan Pesisir (pilot project).
4. Permasalahan yang ada:
a. Data nasional perlu melibatkan seluruh universitas (yang ada jurusan
pengelolaan kawasan pesisir atau lingkungan), kementerian terkait, organisasi
nasional dan internasional, sehingga memerlukan workshop yang mengundang
semuanya;
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b. Penyusunan buku pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk
menurunkan pencemaran logam berat dan B3 lainnya di Kawasan Pesisir
diupayakan diselesaikan sebelum acara workshop, (3) Pendanaan perlu
melibatkan kementerian terkait, daerah dan CSR dari pihak swasta/organisasi.
5. Keluaran dari koordinasi ini adalah:
a. Rencana pengumpulan data melalui workshop yang akan diselenggarakan
pada bulan September 2017 dengan mengundang perguruan tinggi dan
stakeholders terkait;
b. Rencana penyusunan buku kumpulan teknologi ramah lingkungan untuk
peningkatan kualitas air kawasan pesisir di Kawasan Pesisir;
c. Rencana pelaksanaan pilot project dan pendanaannya.
6. Rekomendasi yang dihasilkan adalah:
a. Diperlukan persiapan dan konsinyering dalam penyusunan buku-buku
pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk menurunkan pencemaran
logam berat dan B3 lainnya di Kawasan Pesisir;
b. Diperlukan persiapan acara workshop dan inisiasi pembentukan asosiasi
teknologi ramah lingkungan untuk menurunkan pencemaran logam berat dan
B3 lainnya di Kawasan Pesisir;
c. Penggalangan dana (dalam negeri dan luar negeri) untuk penerapan.
B. Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pencapaian Luas Kawasan Konservasi
Perairan Menjadi 17,9 Juta Ha pada Tahun 2017
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 di Ruang Rapat
Deputi Bidang Koordinasi SDA & Jasa. Rapat ini merupakan kelanjutan rapat
sebelumnya yang merekomendasikan perlunya workshop guna memantau
perkembangan pengalihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.
Rekomendasi hasil rapat ini adalah:
1. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan 2.
Implementasi Pengalihan Kewenangan terkait P3D dari Kabupaten/Kota ke
Provinsi dan rencana tindak lanjut;
2. Sosialisasi Revisi UU 5 Tahun 1990;
3. Capaian Luasan Kawasan Konservasi Tahun 2017 sesuai dengan Amanat
RPJMN 2014-2019 dan Evaluasi E-KP3K;
4. Penataan alur Pelayaran dan Bangunan/Instalasi dan penandaan Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran (SBNP) di Kawasan Konservasi Perairan;
5. Pengembangan Wisata Bahari di Kawasan Konservasi Perairan;
6. Rehabilitasi Ekosistem pesisir di kawasan konservasi perairan laut;
7. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Laut untuk Perikanan
Berkelanjutan.
C. Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3K) bertujuan membahas matriks Rencana Aksi Nasional yang merupakan
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integrasi/agregasi kegiatan di masing-masing lokus. Beberapa masukan terhadap
Matriks RAN Pengelolaan Terpadu adalah sebagai berikut:
1. Rencana Aksi Nasional tidak harus dibatasi sampai tahun 2019, tetapi bisa
sampai tahun 2025 dan bahkan 2030 sehingga target yang ingin dicapai lebih
fleksibel. Namun untuk yang sampai 2019, kegiatan yang dicantumkan harus
yang bersifat spesifik dan terukur;
2. Roadmap ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden, maka nanti Sekretariat
kabinet akan meminta masukan dan persetujuan dari semua K/L terkait;
3. Sasaran diganti dengan Strategi dan milestone diganti dengan target. Selain itu
juga ditambahkan Penanggung jawab kegiatan serta instansi yang terlibat;
4. Sumber pendanaan (APBN dan Non APBN) tidak perlu masuk ke dalam matriks
tetapi cukup disampaikan di batang tubuh;
5. Output yang dihasilkan harus bersifat kuantitatif sehingga mudah diukur dan
dilakukan monitoring;
6. Terjadi penggabungan terhadap beberapa program yang hampir sama serta
penajaman terhadap kegiatan. Kegiatan yang dimasukkan adalah kegiatan yang
bersifat lintas sektor atau membutuhkan dukungan dari sektor. Kegiatan yang
bisa ditangani pada tingkat tapak tidak dimasukkan menjadi matriks nasional;
7. Untuk lampiran Perpres bisa langsung matriks atau bisa juga narasi plus matriks.
Jika dengan narasi sebaiknya bahasa yang ada adalah bahasa hukum dan bukan
bahasa akademis;
8. Narasi disesuaikan dengan matriks Renaksi dan memuat roadmap secara lebih
luas;
9. Kementerian PU dan Pera telah menyampaikan kegiatan, untuk perhubungan
dan pariwisata masih diperlukan diskusi secara lebih mendalam;
10. Pengembangan infrastruktur yang mendukung wisata bahari akan menjadi
prioritas dab segera dikonsultasikan dengan Kementerian Pariwisata.
Pada tanggal 23-25 Agustus 2017 di Banten, Jawa Barat diselenggarakan rakernis
dan evaluasi percepatan penyusunan Rencana Zonasi WP3K. Tujuan rapat adalah:
1. Penyampaian data dan informasi terkait status dan rencana Kementerian
Perhubungan, PT. PLN dan Pushidros dalam pelaksanaan kegiatan di kawasan
pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia;
2. Menelusuri ketidaksinkronan data milik kementerian pusat dan daerah;
3. Membahas kendala dan permasalahan daerah dalam penyusunan dokumen
RZWP3K seluruh Provinsi.
Berdasarkan hasil rapat terdapat beberapa rekomendasi yaitu:
1. Diperlukan pertemuan tim pusat untuk mengumpulkan data secara terpadu dan
dimasukkan ke dalam peta dasar di Pushidros;
2. Diperlukan update peta dasar indonesia yang dibuat oleh Pushidros dan peta
tematik yang di BIG;
3. Diperlukan upaya kerja sama yang lebih terbuka antara tim pusat dengan daerah
dalam upaya percepatan penyusunan dokumen RZWP3K dan Perdanya;
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4. Kemendagri telah membuat surat himbauan ke provinsi yang telah
menyelesaikan dokumen final untuk segera membahas di DPRD masing-masing
dan mengajukan surat Gubernur masing-masing ke Kemendagri.
D. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Zonasi Kawasan
Strategis Nasional Batam Bintan Karimun
Kegiatan Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun (RZ KSN
BBK) yang diselenggarakan pada hari Senin-Selasa tanggal 28 s.d 29 Agustus 2017 di
Ruang Meeting Dynasty, Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center. Adapun
kesimpulan dan rapat adalah sebagai berikut:
1. batas wilayah perencanaan RZ KSN BBK mengikuti wilayah perencanaan
dengan kebutuhan perencanaan, terdapat alur pelayaran, PPKT di detailkan
kecuali daratan Karimun anak dan pulau Bintan, Nipah, dan Nongsa;
2. dasar pendelineasian wilayah perencanaan yaitu nilai penting dan strategis
nasional berupa: PPKT; Alur Laut (Alur Pelayaran, Alur Pipa dan Kabel, Alur
Migrasi Ikan); Kawasan konservasi; Delineasi wilayah perencanaan RZ KSN
BBK sudah clear, namun perlu koordinasi lebih lanjut dengan Pemda.
3. untuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan tradisional akan
difasilitasi oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri;
4. pertanyaan bahwa diberikan ijin lokasi: (1) menetap atau tidak, (2) masuk
kategori ijin lokasi tidak, (3) masuk peta LPI atau tidak;
5. berkaitan dengan Lay up, diperlukan pengecekan di peta laut, dan waktu
perijinan apakah lebih dari 30 hari kalender;
6. kegiatan Lay up, perlu dicek perizinannya di kemenhub atau di Provinsi;
7. keputusan Lay up tidak digambarkan sesuai batas lay up, namun diakomodir
dalam zona misalnya kawasan industri maritim;
8. sentra bioteknologi di Bintan sumbernya Kemenperin, koordinasikan dan cek
suratnya;
9. pelabuhan yang akan berkembang (naik kelas), pengaturan usulannya di Indikasi
program;
10. indikasi program mengikuti format KSNT Maratua.
Selanjutnya setelah pembahasan RPP ini, akan dilakukan pertemuan Panitia
Antar Kementerian (PAK), sebelum dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum
dan Ham dan Sekretariat Kabinet.

E. Pembahasan Turunan UU 32/2014 dan UU 7/2016
Adapun tujuan pembahasan ini adalah untuk memantau dan mengevaluasi
progres pelaksanaan yang telah dilakukan oleh K/L terkait dalam penyusunan berbagai
peraturan perundang-undangan (PP, Perpres, dan Permen) sesuai dengan mandat dari
UU 7/2016 harus telah ditetapkan paling lambat dua tahun setelah berlakunya UU
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tersebut. Beberapa pasal yang dibahas dari UU No. 7 tahun 2016 tentang perlindungan
dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam adalah:
1. Pasal 24 tentang RPpres tentang tata cara pemberian subsidi kepada nelayan,
pembudidaya dan petambak garam
2. Pasal 35 tentang Rpermen tentang mekanisme perlindungan atas risiko dan
fasilitasnya terhadap penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, usaha
penggaraman pada nelayan buruh, penggarap lahan budidaya dan penggarap
garam
3. Pasal 70: RPP tentang tatacara pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan
pelaksanaan bagi perlindungan dan pemberdayaan nelayan pembudidaya ikan
dan petambak garam
4. Pasal 72: RPermen tentang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan
pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
5. Pasal 37 dan pasal 38: Rpermenkp tentang pengendalian import komoditas
pergaraman
6. Pasal 65-69 tentang Kebijakan tentang lembaga pembiayaan
Sementara untuk UU No. 32 tahun 2014 tentang kelautan adalah:
1. Pasal 13 ayat 4: RPP tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan dan R Perpres
tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
2. Pasal 27 ayat 5: RPP tentang Industri Maritim dan Jasa Maritim
3. Pasal 32 ayat 5: RPP tentang Bangunan dan Instalasi
4. Pasal 36 ayat 4: RPP tentang Budaya Bahari
5. Pasal 38 ayat 2: RPP tentang Pusat Fasilitas Kelautan
6. Pasal 43 ayat 2 dan ayat 5: RPP tentang Perencanaan Ruang Laut dan RPP
tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional
7. Pasal 47 ayat 4: RPP tentang Izin Lokasi di Laut
8. Pasal 62 hurup d: RPP tentang Patroli, Keamanan dan Keselamatan di Laut
9. Pasal 64: RPerpres tentang Kebijakan Nasional di bidang keamanan dan
keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Jurisdiksi Indonesia
10. Pasal 67: Rperpres Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Personal Bakamla
11. Pasal 69 ayat 4: RPP tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Laut
12. Pasal 70 ayat 5: RPP tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
Kelautan.
F. Koordinasi Industri Garam Nasional
Hasil dari koordinasi ini adalah impor garam sebanyak 75.000 ton akan tiba di
Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan dan Ciwandan. Namun, masalah yang dihadapi
yaitu menentukan jumlah alokasi distribusi impor bahan baku garam konsumsi tahun
2017, harga pokok produksi garam dan mekanisme pengawasannya. Adapun tindak
lanjutnya adalah proses distribusi importasi bahan baku garam dilakukan oleh PT.
Garam (Persero) bersama dengan K/L terkait yang bertujuan untuk melindungi
tambak garam, menjaga industri pengolah garam, dan konsumen garam konsumsi
beryodium.
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Pada tanggal 8 Agustus 2017 juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi. Hasil yang
diperoleh, yakni Kepala BPPT dan Kementerian PUPR segera mengkaji area industri
garam di Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Adapun masalah yang dihadapi, yaitu
intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Ekstensifikasi lahan: Kementerian ATR/Kepala
BPN segera menyelesaikan lahan/tanah terlantar di NTT yang dikuasai oleh beberapa
perusahaan swasta untuk dapat dimanfaatkan oleh negara dalam rangka
pengembangan industri garam nasional. Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu
menggelar rapat khusus dengan K/L terkait meliputi Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan PT. Garam (Persero).
Besaran impor jumlah bahan baku garam untuk industri pada tahun 2017 sebesar
226.190 ton. Sedangkan, besaran impor jumlah bahan baku garam untuk industri pada
tahun 2018 masih perlu menunggu produksi garam rakyat dan perusahaan pergaraman
tahun 2017. Adapun masalah yang dihadapi adalah kontribusi bahan baku pangan
terhadap industri nasional menurun dari total bahan baku sebesar 26% pada tahun
2016 menjadi 20,51% untuk tahun 2017, oleh karena itu perlu didorong kontribusi
bahan baku garam terhadap industri nasional. Sehingga dibutuhkan upaya K/L untuk
fokus membuat garam industri yang terintegrasi dari penyediaan dari penyediaan
bahan baku, pergudangan, pengolahan, pengepakan, pemasaran dan konsumsi garam
industri.
Dalam rangka pengelolaan pemenuhan kebutuhan garam nasional, pada bulan Juli
dilaksanakan beberapa rapat/kegiatan sebagai berikut:
1. Pada tanggal tanggal 10 Juli 2017 di Kementerian Kelautan dan Perikanan
dilaksanakan reviu Impor Garam Konsumsi. Kegiatan ini merupakan rapat
persiapan review impor garam konsumsi. Hasil kegiatan ini ialah forum rapat
menyetujui untuk membentuk tim review impor garam konsumsi yang terdiri dari
perwakilan 7 K/L (Kemenko Maritim, KKP, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bareskrim POLRI, dan
BPS).
2. Pada tanggal 12 Juli 2017 dilaksanakan rapat untuk menentukan kebijakan
peningkatan garam rakyat yang dilaksanakan di kantor Sekretaris Kabinet RI.
Hasil kegiatan ini adalah program peningkatan garam rakyat tetap mengikuti
PUGAR 2017 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta perlu adanya
penetapan bea masuk.
3. Rapat pembahasan pemenuhan garam dalam negeri melalui impor dilaksanakan
pada tanggal 18 Juli 2017 di kantor Direktur Jenderal IKTA, Kementerian
Perindustrian. Hasil dalam pertemuan ini adalah PT Garam (Persero) diharapkan
dapat mengubah API-P menjadi API-U agar dapat melakukan kegiatan impor
garam dan melakukan pendistribusian kepada industri pengolah garam konsumsi
beryodium.
4. Rapat pada tanggal 26 Juli 2017 di kantor Ditjen Perdagangan Luar Negeri,
Kementerian Perdagangan RI. Pada dasarnya, peserta rapat menyepakati bahwa
dasar hukum untuk importasi bahan baku garam konsumsi, yaitu pasal 27
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Permendag No. 125/2015 menggunakan surat keputusan Menteri Perdagangan.
Adapun masalah yang dihadapi adalah proses pengajuan rekomendasi dan izin
hingga importasi bahan baku garam yang dilakukan oleh PT Garam (Persero)
akan dilakukan pengawasan bersama oleh K/L terkait.
5. Rapat pada tanggal 28 Juli 2017 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil
yang diperoleh, yakni pendistribusian bahan baku dilakukan di pelabuhan
(Ciwandan, Tanjung Perak, dan Belawan). Adapun masalah yang dihadapi yaitu
waktu pemasukan di pelabuhan tujuan pada tanggal 10 Agustus 2017 dan masa
berlaku impor sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017,
sehingga jika melewati waktu pemasukan diharapkan tetap masih bisa berada
pada masa berlaku impor. Tindakan yang akan ditindaklanjuti adalah jumlah
impor garam dengan kadar NaCI paling sedikit 97% untuk bahan baku garam
konsumsi sebesar 75.000 ton yang akan dilaksanakan oleh PT Garam (Persero).
G. Koordinasi Teknis Persiapan World Blue Carbon Conference 2017
Isu Perubahan Iklim Global termasuk proses mitigasi dan adaptasinya, saat ini
telah menarik banyak perhatian masyarakat dunia. Penyebab utama dari kejadiankejadian tersebut dihubungkan dengan meningkatnya emisi gas karbon. Peningkatan
emisi karbon yang besar ini mendorong masyarakat global termasuk Indonesia untuk
berkomitmen dalam penurunan emisi. Pernyataan komitmen Indonesia tentang isu ini
telah dilakukan sejak KTT G20 Pitssburg 2009 COPm15 Copenhagen 2009.
Karbon biru tersimpan secara biologis melalui proses fotosintesis, sehingga karbon biru
hanya terdapat pada tumbuhan berklorofil. Tumbuhan yang terdapat di ekosistem
pesisir mangrove, lamun, makro alga dan mikro laga (fitoplankton) untuk perairan laut.
Pada konferensi ini terdapat 8 side event: Coastal resiliensi dan Climate change
adaptation; Marine Observation and early warning study; Combatting Marine Debris; Blue
Carbon Initiative; Climate Change and Impac Archipelagic Island State; Archielagic Island
State; Financing Blue Economy; Coral Tri Angle; dan Indonesia Maritime Enviroment.
Indonesia menolak konfrensi mengenai coastal adaptation dengan alasan ketidakstabilan
Paris Agreement.
H. NCICD dan Reklamasi Teluk Jakarta
Koordinasi dalam rangka dengar pendapat antara pelaku National Capital
Integrated Coastal Development (NCICD) atau Rencana Induk Pengembangan
terpadu pesisir Ibukota dan pakar kelautan ITB.yang dilakukan pada awal November,
disepakati diantaranya adalah sebagi berikut:
1. Dasar pemikiran reklamasi ini adalah land subsidence, yang mana pada tahun 2030
sekitar 90% atau 12500 Ha Jakarta Utara akan tenggelam, hal ini sebenarnya bisa
diatasi dengan coastal guide namun itu hanya menahan kenaikan muka air laut tidak
mengatasi penurunan muka tanah.
2. Pengadaan Tanggul Pantai sudah efektif, namun kondisi land subsidence akan
semakin parah. Sedangkan untuk tanggul sungai, jika ditinggikan akan
membutuhkan biaya yang lebih kecil, namun kurang layak.
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3. Sementara itu untuk tanggul sungai, itu sulit dilakukan karena 13 sungai yang ada,
pinggirnya sudah digunakan sebagai lahan permukiman. Maka dari itu muncullah
gagasan untuk membangun outer sea wall.
4. Dengan menggunakan no regret measure tanggul harus tetap dibangun karena
harapannya pada Tahun 2030 air laut masih dapat ditahan dan sungai masih tetap
mengalir dengan gravitasi.
5. Dari banyak faktor yang ada, hanya penyedotan air tanah yang memungkinkan.
Namun biaya-nya juga besar.
6. Kendala yang ada dalam keberjalanan NCICD dan Reklamasi Teluk Jakarta,
yaitu:
a. Masih terdapatnya pro dan kontra baik dikalangan pemerintah, ahli, maupun
masyarakat.
b. Perbedaan tinggi daratan di Jakarta sudah sangat jauh berbeda antara daerah
pesisir dengan daratannya.
c. Jika meninggikan tanggul pantai, maka jembatan juga harus ditinggikan hal ini
juga akan mempengaruhi landuse di sekitar daerah sungai dan jembatan
tersebut.
7. Dalam rapat tersebut disepakai untuk hal-hal terkait kelanjutannya, yaitu:
a. Tugas engineer dan konsultan untuk menimbulkan bukti, karena masukannya
adalah ketika sedimen lebih banyak, siapa yang akan membiayai.
b. Diskusi akan dilanjutkan untuk menyesuaikan persepsi.
c. Pihak pengembang reklamasi Pulau C, pulau D, dan pulau G, telah
memperbaiki persyaratan administrasi atau masalah amdal sehingga
moratorium dan sanksi administrasi telah dicabut. Sehingga kegiatan
pembangunan reklamasi teluk Jakarta dapat dilanjutkan. Penyelesaian
penerapan sanksi tersebut juga melibatkan pengawasan dan evaluasi dari PT
PLN, PT Nusantara Regas, dan PT PHE (Pertamina Hulu Energi). Hal ini
dikarenakan masalah yang terhadap gangguan aliran listrik PLTU Muara
Karang dan pipa Pertamina yang sebelumnya terjadi, namun telah diselesaikan
oleh pengembang.
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Gambar 4 Pendapat Bapak Muslim Muin Terkait Giant Sea Wall
Reklamasi Pulau G
Kemenko Kemaritiman bersama kementerian dan pihak terkait telah
melaksanaan rapat koordinasi terhadap tindak lanjut Reklamasi Pulau G, dengan
hasil/kesepakatan sebagai berikut:
1. Menyepakati opsi 3 dapat diterima oleh semua pihak sebagai solusi terbaik
ditinjau dari dampak terhadap akses nelayan, sebaran panas, sedimentasi, banjir,
regulasi. Adapun opsi 1A yang menggunakan tanggul vertikal pemisah air panas
tidak bisa diterima karena menghambat alur pelayaran nelayan, walaupun PT.
PLN dapat menerima apabila dilengkapi dengan tanggul deflektor di ujung utara
Pulau G.
2. Opsi 3 dimaksud adalah berupa
perpanjangan intake, pengalihan
outfall PLTGU blok dua dan PLTU
dari semula berada di timur kanal
intake menjadi di barat kanal intake.
Untuk melaksanakan hal tersebut,
diperlukan kolam penampung yang
selanjutnya air yang berasal dari
outfall akan dialirkan ke barat
melalui box culvert yang berada di
bawah kanal intake.
Tindak Lanjutnya adalah:
1. PT. PLN sebagai penggerak untuk membuat detailed engineering desain lengkap,
melaksanakan konstruksi pengalihan outfall PLTGU blok 2 dan PLTU dari
semula berada di timur kanal intake menjadi di barat kanal intake, mulai DED
kolam penampung, box culvert, dan saluran-saluran beserta bangunan
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2.
3.
4.
5.
6.

pelengkapnya. Adapun untuk proses procurement, proses administrasi dan biaya
akan ditanggung oleh Mitra. Detail untuk proses procurement, proses administrasi
dan biaya akan dibicarakan oleh Mitra dan PT. PLN pada minggu pertama
Oktober 2017.
tanggung jawab pemeliharaan opsi tiga dibebankan kepada Mitra dan akan
dikonfirmasi oleh Mitra paling lambat 30 September 2017.
opsi 3 akan dikaji dalam adendum AMDAL setelah ijin lingkungan perubahan
dikeluarkan oleh Dinas PM & PTSP.
implementasi opsi 3 perlu diselesaikan sebelum Pulau G diselesaikan agar
operasional PLTGU dan PLTU Muara Karang tidak terganggu.
BPPT dan BRSDM KKP dapat memberikan review terhadap kajian opsi 3
berdasarkan penugasan oleh Kemenko Kemaritiman.
aspek kelautan dan perikanan yang tercantum di dalam KLHS (Kajian
Lingkungan Hidup Strategis) Rancangan Perda RTR Kawasan Strategis Pantura
DKI Jakarta ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pertemuan Pembahasan Penyusunan Conversation Plan Spesies Terancam Punah
dan Assesment Report Spesies Hiu dan Pari
Pertemuan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang LautKementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa hasil kesepakatan rapat adalah sebagai
berikut:
1. penyusunan Rencana Aksi Regional Species Terancam Punah
2. penyusunan Laporan Kajian (Assesment Report) Spesies Hiu dan Pari
Beberapa rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:
1. Laporan kajian hiu dan pari sebaiknya tidak hanya untuk digunakan dalam
kerangka CTI-CFF saja, tetapi diperluas untuk kajian di CITES dan Konvensi
Keanekaragaman Hayati;
2. Outline Kajian disesuaikan dengan yang disepakati pada Regional Meeting. Jika
ada usulan kegiatan bisa menjadi bahan masukan untuk Rencana Aksi/RPOA
Spesies Terancam Punah;
3. Beberapa kegiatan di RPOA bisa dimasukkan dalam NPOA CTI-CFF Indonesia
sehingga ada link antara kajian dengan Rencana Aksi yang akan disusun;
4. Draft Kajian dan RPOA akan dilaporkan pada SOM-13 CTI-CFF pada bulan
November 2017 di Filipina.
I.

J. Koordinasi Pembahasan Dokumen Bentang Laut
Koordinasi Pembahasan Dokumen Bentang Laut yang diselenggarakan pada
tanggal 29 September 2017 Agenda rapat ini adalah untuk menindaklanjuti
pembahasan dokumen bentang laut (seascape). Adapun kesimpulan dan rekomendasi
dari hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Akan dilakukan sosialisasi dokumen bentang laut oleh Seascape Working Group
(SWG) sekitar minggu kedua dan ketiga bulan Oktober 2017 dimana pesertanya
merupakan Working Group lain dalam anggota CTI-CFF, K/L terkait, NGO, dan
potensial donor;
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2. Terkait kawasan laut Kepala Burung, perlu segera dilakukan rapat untuk
membahas apakah Indonesia sudah siap dan setuju untuk mengajukannya sebagai
priority seascape dengan mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanahan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, serta Badan Inteligen Negara;
3. Indonesia dan Timor Leste telah sepakat untuk mengusulkan kawasan laut Lesser
Sunda sebagai priority seascape. Oleh karena itu, akan dilakukan komunikasi
dengan Timor Leste sebelum pelaksanaan SOM untuk membantu inisiasi
tersebut;
4. Dokumen bentang laut ditargetkan selesai sebelum kegiatan SOM yang
rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 29-30 November 2017 di Filipina
(menunggu surat undangan resmi untuk partisipasi);
5. Dokumen bentang laut yang telah disirkulasi dianggap sebagai draf final. Namun
masih ada beberapa hal yang akan diusulkan dalam Pre-SOM yang rencananya
akan dilaksanakan pada tanggal 27-28 November 2017 di Filipina, antara lain:
a. Logo negara yang belum dicantumkan dalam cover;
b. Penegasan mandat RPOA untuk chair;
c. Annex 4, dimana akan menunggu sampai hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017
untuk ditindaklanjuti apakah akan direvisi atau tidak.
K. Peninjauan Lapangan Monitoring Program Rehabilitasi Kerusakan Pesisir dan
Laut di Suaka Margasatwa Karang Gading
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 September 2017 di Suaka Margasatwa
Karang Gading Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Adapun hasil yang
diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Kawasan hutan di Karang Gading ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan
ZB No. 138 tanggal 8 Agustus 1935 seluas 6.245 hektar;
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor.811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 5
Nopember 1980 tentang “Penunjukan Areal Hutan Karang Gading dan Langkat
Timur Laut seluas 15.765 HA yang terletak di daerah Langkat dan Deli Serdang,
Sumatera Utara sebagai Hutan Suaka Alam cq.Suaka Margasatwa”;
3. Sebanyak ± 9.520 hektar di Kecamatan Secanggang dan Kecamatan Tanjung
Pura Kabupaten Langkat; ±6.245 hektar di Kecamatan Hamparan Perak dan
Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
4. Di samping itu juga dilakukan upaya fasilitasi kawasan ekosistem esensial di
Desa Jaring Halus, Kecamatan Secangang, Kabupaten Langkat Timur. Desa ini
berbatasan dengan laut lepas dan berdampingan dengan Suaka Margasatwa
Karang gading dan Langkat Timur.
Desa ini memiliki potensi untuk
pengembangan wisata bahari.
5. Perambahan kawasan secara illegal untuk dijadikan tambak;
6. Kerusakan hutan di Karang Gading mencapai 21,87% dengan areal terdegradasi
seluas 246 ha.
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Tindak lanjut yang akan dilakukan, yakni Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman akan menggunakan informasi yang diperoleh selama peninjauan
lapangan ini untuk persiapan materi Seminar Nasional dan Field Trip Dukungan
Percepatan Rehabilitasi Kerusakan Pesisir dan Laut di Indonesia.
L. Koordinasi Persiapan Workshop Nasional Dukungan Percepatan Rehabilitasi
Kerusakan Pesisir dan Laut di Indonesia
Rakor ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari K/L terkait dengan Draft
TOR (Terms of Reference) dan Tentative Agenda Workshop Nasional Dukungan
Percepatan Rehabilitasi Kerusakan Pesisir dan Laut di Indonesia yang akan Adapun
hasil rakor ini adalah sebagai berikut:
1. draft TOR (Terms of Reference) Seminar Nasional Dukungan Percepatan
Rehabilitasi Kerusakan Pesisir dan Laut di indonesia tidak mengalami
perubahan;
2. Agenda tentatif Seminar Nasional Dukungan Percepatan Rehabilitasi Kerusakan
Pesisir dan Laut di Indonesia pada prinsipnya dapat disepakati namun perlu
ditambahkan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas sebagai salah satu
pembicara pada sesi ketiga terkait dengan Perencanaan dan Pendanaan
Rehabilitasi Kerusakan Pesisir dan Laut;
3. terdapat usulan untuk mengundang 100 orang peserta termasuk di dalamnya dari
kalangan pemerintah pusat (seperti Kementerian BUMN, Kementerian Dalam
Negeri, SKK Migas, dan lain-lain, pemerintah daerah, 20 perusahaan terkemuka
di dunia usaha Indonesia (Trans Corp, PT. Djarum, dan lain-lain), LSM,
perguruan tinggi, lembaga donor dan media cetak maupun online;
4. diusulkan agar seminar tersebut dapat dibuka oleh Menko Maritim agar lebih
efektif menggerakkan dunia usaha melalui CSR untuk membantu percepatan
rehabilitasi kerusakan pesisir dan laut di Indonesia;
5. mengingat jumlah peserta yang diundang sebanyak 100 orang maka diusulkan
agar Kemenko Bidang kemaritiman menggunakan EO (Event Organizer) yang
telah terbiasa menangani event-event besar berskala nasional. Terkait dengan hal
ini Yayasan Kehati siap membantu pengadaan EO apabila diperlukan.
Kemudian, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Kemenko Kemaritiman akan segera melakukan perubahan terhadap agenda
tentatif Seminar Nasional Dukungan Percepatan Rehabilitasi Kerusakan Pesisir
dan Laut di Indonesia tersebut dengan memasukkan Direktur Kelautan dan
Perikanan Bappenas sebagai salah satu pembicara pada sesi ketiga terkait dengan
Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi Kerusakan Pesisir dan Laut di
Indonesia.
2. Kemenko Kemaritiman juga akan segera melakukan perubahan terhadap peserta
yang akan diundang untuk menghadiri Seminar Nasional Dukungan Percepatan
Rehabilitasi Kerusakan Pesisir dan Laut di Indonesia tersebut.
3. Kemenko Kemaritiman akan segera melakukan persiapan Seminar Nasional
Dukungan Percepatan Rehabilitasi Kerusakan Pesisir dan Laut di Indonesia
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terkait dengan undangan, seminar kit, spanduk, penyediaan hotel, transportasi
dan lain sebagainya.
M. Pemantauan Pemanfaatan Ikan Napoleon
Beberapa kesimpulan dan saran bagi
pengiriman ekspor ikan napoleon melalui laut
adalah sebagai berikut:
a. Belum ada pengiriman melalui angkutan
laut yang mereka temukan dikarenakan
pengawasan yang mereka lakukan hanya
melalui pelabuhan dan bandara. Pihak Balai
Karantina Ikan tidak bisa memastikan jika
ada perdagangan antar pulau kecil tanpa melalui pelabuhan
b. Penangkapan ikan Napoleon dengan Sianida perlu segera dilarang karena
merusak lingkungan
c. Untuk usaha pembesaran ikan napoleon, benih yang diambil untuk dibesarkan
dengan ukuran 0,2-0,5 kg dibesarkan hingga 1-3 kg membutuhkan waktu selama
1-4 tahun untuk dapat diekspor. Biaya pemberian pakan Rp. 150,000,- per
keramba dengan isi 200 -300 ekor (sistem pemberian pakan 2 hari sekali). Dari hal
tersebut, agar segera dibuat peraturan, bahwa pembesaran/pembenihan Napoleon
bisa jadi alternatif penangkapan ikan yang membahayakan lingkungan.
N. Pertemuan Animal Committee Ke-29 dan Plant Committee Ke-23 Cites
Pertemuan ini membahas berbagai isu yang terkait dengan perdagangan jenis
tumbuhan dan satwa liar. Beberapa isu penting yang dinegosiasikan oleh Delri adalah
sebagai berikut: Ikan Hiu dan Ikan Pari; Ikan Bangai Cardinal Fish; Memperjuangkan
agar 8 (delapan) spesies Indonesia tidak masuk dalam review significant trade; dan
membahas kuota Gaharu.
CITES menghasilkan beberapa keputusan yang berdampak pada perdagangan
tumbuhan dan satwa Indonesia, baik yang wild harvest maupun hasil penangkaran
seperti kura-kura, koral, kerang, ikan, dan beberapa tumbuhan Indonesia (snorkling,
gaharu, dll). Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Melanjutkan registrasi gaharu dan meningkatkan ekspor dari hasil budidaya;
2. Menyiapkan pertemuan dan workshop internasional tentang implementasi dan
pengelolaan jenis kayu yang masuk dalam apendiks CITES yang akan
dilaksanakan pada awal 2018;
3. Melakukan harmonisasi program FLEGT dan CITES terkait perdagangan kayu
snorkling;
4. Menyelesaiakan NDF untuk spesies hiu kepala martil dan menyusun mekanisme
perdagangannya;
5. Menyusun sistem ketelusuran
untuk perdagangan produk-produk
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hiu dan pari yang masuk dalam Appendix II CITES;
6. Menyusun rencana kerja kegiatan konservasi Bangai cardinal Fish 2017;
7. Mempersiapkan diri untuk pertemuan standing committee (SC) ke 69 pada
tanggal 27 November – 1 Desember 2017 di Jenewa.
A. Pemerintah Gandeng Semua Elemen Masyarakat Menata Sungai Citarum
Kemenko
Bidang
Kemaritiman
menyelenggarakan kegiatan Lokakarya
Penataan Sungai Citarum. Kegiatan ini
dibuka langsung oleh Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan
di Hotel Arya Duta Bandung pada tanggal
22-23 November 2017. Permasalahan di
sini adalah bahwa sungai citarum
merupakan penunjang utama kehidupan
ekonomi masyarakat sekitar, namun masuk
dalam jajaran 10 sungai terkotor di dunia.
Hasil diidentifikasi permasalahan sepanjang hulu, tengah dan hilir Citarum
sebagai berikut:
1. Hulu: Pembukaan lahan hutan untuk pertanian; limbah peternakan, limbah
rumah tangga; dan limbah industri
2. Tengah: Sedimentasi; Kegiatan Perikanan di Waduk yang melebihi kapasitas; dan
Pencemaran
3. Hilir: limbah industri; limbah rumah tangga; sedimentasi; dan perusakan
ekosistem mangrove.
Selanjutnya dalam rangka penanganan DAS Sungai Citarum akan dilakukan
Aksi Bersih pada HotSpot pada 12 Kabupaten / Kota yang dialiri Sungai Citarum.
Selain itu akan dilakukan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan bagi industry
yang membuang sampah sembarangan tanpa melakukan proses pengolahan limbah
(IPAL) terlebih dahulu. Rekomendasi yang lain adalah diharapkan muncul komitmen
dari industri yang belum memiliki IPAL untuk segera membangun secara mandiri
maupun secara berkelompok, agar tidak menambah makin rusaknya kawasan DAS
Citarum karena masukan limbah RT maupun industri.
B. Pajak Air Permukaan Inalum
Inti Permasalahan Pajak Air Permukaan atas pemanfaatan air Sungai Asahan
bagi Pembangkit Listrik PLTA PT Inalum (Persero), antara PT Inalum (Persero) dan
Dispenda Provinsi Sumatera Utara adalah pada intepretasi penetapan harga dasar air,
Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.24 tahun 2011
Dalam Koordinasi tanggal 6 November 2017, perkembangan terakhir dalam
kegiatan pajak air permukaan inalum adalah sebagai berikut:
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1. Dalam menetapkan besaran pajak, Pemprov dan dinas terkait bersama Inalum
turun langsung melihat ke lapangan.
2. Melalui surat PT Inalum tentang data pemanfaatan dan pengambilan air
diklasifikasi menjadi 3. PLN, Non-Industri, dan Industri.
3. PT. Inalum sudah mengajukan Uji materi ke MA tentang pajak daerah pada
bulan Juli 2016 dan putusannya uji materi tersebut tidak dapat diterima. Oktober
2016 kembali mengajukan, putusannya juga tidak dapat diterima. September
melakukan uji materi lagi tetapi belum ada putusan.

4. Kementerian PUPR sudah menerbitkan PermenPUPR No. 15/PRT/M/2017
tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan
KepmenPUPR No. 568/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Harga Dasar Air
Permukaan. Kementerian PUPR memberi arahan bahwa sebaiknya jenis pajak
mengikuti izin SIPA yang diajukan oleh PT. Inalum dalam pemanfaatan air
Sungai Asahan.
5. Usulan penyelesaian dari INALUM: Penetapan Harga Dasar Air berdasarkan
nilai manfaat air bagi pembangkitan listrik PLTA yang dihitung dari jumlah
listrik yang dihasilkan (Kwh). Adapun Harga Dasar Air yang diusulkan sebesar
Rp.198,-/Kwh sesuai dengan
rekomendasi tata cara perhitungan BPKP
Sumatera Utara atau sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
6. Usulan dari Pemprov Sumut: PT. Inalum membayarkan pajak tahun 2013 – 31
Agustus 2017 sebesar 50% dari nilai yang sudah ditetapkan dalam Pergub,
kemudian Pergub akan direvisi sesuai Permen PUPR No. 15/PRT/M/2017.
7. Masih belum ditemukan titik temu antara Pemprov Sumut dengan PT. Inalum
terkait nilai pajak yang disepakati
8. PT. Inalum mengajukan surat permohonan insentif ataupun keringanan terkait
Pajak Air Permukaan kepada Pemprov Sumut berdasarkan hasil audit BPKP.

3.2.11 Tata Ruang Laut dan Pulau
A. Rapat Klarifikasi Terkait Data Pulau di Indonesia
Pada tanggal 10 Februari 2017 bertempat di ruang rapat Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman telah diadakan rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan dari
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Kantor Utusan Khusus Untuk Penetapan Batas Maritim, Kemenko Maritim, serta
Kementerian atau lembaga lain yang terkait.
Dalam rapat tersebut peserta sepakat akan hal-hal sebagai berikut:
1) Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia menyebutkan bahwa “dalam wilayah perairan Indonesia terdapat lebih
kurang 17.508 pulau yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik
Indonesia”. Rumusan tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah 17.508
belumlah menjadi angka yang final, sehingga proses verifikasi dan pembakuan
nama pulau masih perlu dilakukan;
2) Dalam konteks verifikasi tersebut, perubahan geografis juga menjadi salah satu
pertimbangan, seperti munculnya 22 pulau baru di perairan Barat Sumatera di
Samudera Hindia pasca tsunami dan juga hilangnya beberapa pulau yang berada
di Kepulauan Seribu Jakarta.
3) Sampai dengan saat ini Pemerintah Indonesia telah mendepositkan 13.466 pulau
ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari jumlah tersebut 476 pulau terletak di
sungai, dan 36 pulau berada di danau. Oleh karena itu, untuk keperluan jumlah
pulau Indonesia yang berada di laut, maka total jumlah yang sudah didepositkan
adalah 12.954 pulau.
4) Pada tahun 2017 ini, Pemerintah Indonesia akan mendepositkan lagi 1.106 pulau
yang dihasilkan dari proses verifikasi selama tahun 2015-2016.
5) Pada tahun ini pula, Kementerian/Lembaga terkait juga akan melakukan
verifikasi lanjutan terhadap 1.772 pulau di laut. KKP akan melakukan verifikasi
terhadap 1.205 pulau, dan BIG sebanyak 567 pulau. Verifikasi ini selesai sebelum
Agustus.
Dalam rakor juga digarisbawahi bahwa pulau-pulau di Indonesia akan dideposit ke
United Nation Group of Experts on Geographical Names. Rangkaian Proses verifikasi
pembakuan nama pulau dan pendepositannya ke PBB merupakan sebuah langkah
penting untuk mengadministrasikan seluruh pulau yang ada di Indonesia
B. Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Ruang Laut Nasional
Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan dengan FGD Rencana Zonasi Laut Jawa.
Output yang diharapkan adalah Ranperpres tentang Rencana Zonasi Laut Jawa.
Selama bulan Januari ini dari FGD dan komunikasi dengan pihak terkait telah
dihasilkan dokumen awal RZ Laut Jawa.
Koordinasi dilakukan sebanyak dua kali FGD dengan tujuan pembahasan tata ruang
sebagai dukungan kegiatan dalam Kelompok Kerja Bentang Laut CTI-CFF Indonesia
dan tata ruang di Selat Makasar.
Permasalahan:
1. Untuk NPoA masih akan didetailkan oleh NCC khususnya untuk kontribusi
estimated cost dari para partner Pokja Bentang Laut,
2. Masih ada kekurangan data tematik kepelabuhanan, konservasi, dan pariwisata.
Akan segera dilakukan kembali FGD untuk tema yang belum ada. Setelah data
diperoleh baru disusun dokumen awal.
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Tindak Lanjut:
1. Kelompok kerja Bentang Laut telah menghasilkan:
a, NPoA (National Plan of Action) Seascape Working Group untuk tahun 20162020;
b. "Seascape Document" untuk dibahas dalam Seascape Working Group Meeting di
Kepulauan Solomon sekitar 3-8 Mei 2017 dan selanjutnya pada Senior Official
Meeting (SOM) ke-13 sekitar akhir tahun di Manila.
2. Hasil FGD pertama telah diperoleh 3 (tiga) data tematik dari KL dan sektor yakni
terkait data pertambangan migas dan minerba, data kabel/pipa/bangunan bawah
laut dan perikanan tangkap dan budidaya di Selat Karimata untuk wilayah 12 mil
laut ke atas.
C. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2017 di Provinsi Lampung.
Terdapat beberapa hasil dan rekomendasi rapat, yaitu:
1. Berita acara kesepakatan bersama dalam pemanfaatan kawasan pesisir lintas
provinsi telah disusun dan ditandatangani oleh 5 (lima) provinsi, yaitu provinsi
Lampung dengan provinsi DKI. Jakarta, Banten, Sumatera Selatan, dan
Bengkulu;
2. Berita acara kesepakatan antara provinsi Lampung dengan provinsi DKI. Jakarta
sebagai kawasan pemanfaatan umum (zona perikanan budidaya, perikanan
tangkap, pariwisata dan pertambangan), kawasan konservasi dan alur laut;
3. Berita acara kesepakatan antara provinsi Lampung dengan provinsi Banten
meliputi pemanfaatan kawasan kota Cilegon dan Lampung Selatan sebagai
kawasan pemanfaatan umum (zona perikanan budidaya, perikanan tangkap,
pariwisata dan pertambangan), kawasan konservasi dan alur laut;
4. Berita acara kesepakatan antara provinsi Lampung dengan provinsi Sumatera
Selatan meliputi pemanfaan kawasan kabupaten ogan komering ilir, ogan
komering ilir Timur danogan komering ilir selatan, mesuji, Tulang Bawang Barat,
Lampung Barat dan Way Kanan sebagai kawasan pemanfaatan umum (zona
perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata dan pertambangan),kawasan
konservasi dan alur laut;
5. Berita acara kesepakatan antara provinsi Lampung dengan provinsi Bengkulu
meliputi pemanfaatan kawasan kabupaten Pesisir barat dan Kaur sebagai
kawasan pemanfaatan umum (zona perikanan budidaya, perikanan tangkap,
pariwisata), kawasan konservasi dan alur laut.
6. Berita acara kesepakatan antara provinsi Lampung dengan TNI AL dalam
pemanfaatan kawasan pesisir Lampung sebagai kawasan strategis nasional
untuk pembangunan armada terpadu TNI AL.
D. Percepatan Penyelesaian Penyusunan Dokumen RZWP3K
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Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengadakan Rapat Koordinasi
Percepatan Penyelesaian Penyusunan (Final) Dokumen Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis 8 Juni
2017. Rakor ini dipimpin oleh Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim
Kemenko Maritim Sahat M. Panggabean.
Adapun hasil rakor yakni berupa dokumen berita acara kesepakatan bersama
pemanfaatan ruang pesisir dan
pulau-pulau kecil antara provinsi
tetangga yang kawasan pesisirnya
berbatasan
dengan
provinsi
Sulteng, yaitu provinsi Sulawesi
Tenggara (Sultra), Sulawesi Barat
(Sulbar), Gorontalo dan Maluku
Utara. Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman (Kemenko
Maritim) mengadakan Rapat
Koordinasi (Rakor) Percepatan
Penyelesaian Penyusunan (Final)
Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di
Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis 8 Juni 2017.
Kerja sama atau berita acara ini dibuat dalam rangka memenuhi prosedur
Penyusunan RZWP3K sesuai dengan Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Ruang Daerah.
E. Konsultasi Publik Penyusunan Roadmap Pengelolaan Taman Nasional dan
Kawasan Konservasi Perairan Nasional
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 24 Mei 2017 di
Lombok, sebagai salah satu tahapan penting dalam penyusunan suatu kebijakan dan
peraturan perundang-undangan adalah pelaksanaan konsultasi publik. Tahapan
konsultasi publik ini dilakukan dalam rangka menggali saran dan masukan dari semua
pemangku kepentingan di daerah, baik Pemda, LSM maupun masyarakat. Fokus
kegiatan ini adalah pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Agenda konsultasi publik
ini dilanjutkan dengan peninjauan lapangan pada Gili Matra (Gili Meno, Gili Air, dan
Gili Trawangan) untuk melihat kondisi lapangan sebagai bahan penyusunan roadmap.
Profil Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra adalah sebagai
berikut:
1. Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Gili Matra (Pulau Gili Air,
Gili Meno,dan Gili Trawangan) di Provinsi NusaTenggara Barat berdasarkan
Kepmen KP No.kep.67/men/2009, dengan luas 2.954 Ha.
2. TWP pulau Gili Matra terletak pada 8º 20º - 8º 23º LS dan 116º00º 116º 08º BT.
Secara administratif pemerintahan, kawasan ini terletak di desa Gili Indah
kecamatan Pemenang kabupaten Lombok Utara propinsi Nusa Tenggara Barat;
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3. Keanekaragaman Hayati TWP berdasarkan hasil survey terdapat 54 marga dan
148 jenis karang yang tersebar di ketiga Gili ini, Karang yang tumbuh didominasi
oleh Acropora sp, yang tumbuh pada kedalaman sekitar 3-16 meter dari
permukaan laut. Sedangkan di Gili Indah terdapat 26 suku dan 167 jenis ikan,
sebagian dari ikan-ikan tersebut merupakan ikan yang mempunyai warna yang
menarik;
4. Aksesibilitas menuju kawasan TWP Gili Matra, Bandara Praya dan Pelabuhan
Lembar merupakan pintu masuk utama carter, angkutan umum maupun biro-biro
perjalanan merupakan alternative pilihan moda transportasi yang ada. Secara
umum aksesibilitasnya cukup mudah dan relatif tidak mahal;
5. Potensi Pariwisata ini cukup menarik yaitu pantai pasir putih yang indah dan
berbagai jenis terumbu karang. Aktivitas wisata yang dapat dilakukan: diving,
snorkeling, sun bathing, kanoing, swimming, foto hunting dan fishing;
6. Permasalahan lapangan: tumpang tindih pengelolaan; penangkapan ikan tidak
menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, dan sampah.
F. Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pencapaian Luas Kawasan Konservasi
Perairan Menjadi 17,9 Juta Ha pada Tahun 2017
Koordinasi dilaksanakan dengan melalui rapat yang bertujuan untuk:
1. Melakukan evaluasi atas kinerja di Tahun 2016
2. Menginventarisasi rencana kerja Tahun 2017 dan mengkoordinasikan dengan K/L
terkait Evaluasi Kinerja Tahun 2016.
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kawasan konservasi adalah
pendanaan di K/L kadang tidak mendukung kegiatan yang direncanakan
Kemenkomar ataupun Kemenkomar kadang tidak dapat mengikuti kegiatan yang
dikerjakan K/L sehingga perlu adanya sinkronisasi semenjak awal.
Hasil dari koordinasi adalah:
1. Telah dilakukan rapat koordinasi dan fasilitasi di 3 region: Biak, Mataram, Sabang
yang mewakili region timur, tengah dan barat.
2. Telah dihasilkan kriteria kawasan konservasi perairan yang mensejahterakan. â€¢
Telah tercapai luasan sebagaimana target di Tahun 2016.
3. Rencana Kerja di Tahun 2017 dalam rangka pengendalian kebijakan tentang
kawasan konservasi dilaksanakan melalui:
a. Melakukan rapat koordinasi dan fasilitasi/FGD terkait sosialisasi UU 23 terkait
kewenangan provinsi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP).
b. Melakukan kunjungan lapangan terkait capaian luasan kkp di Tahun 2017 serta
melakukan uji coba kriteria KKP yang mensejahterakan.
c. Menyusun penilaian bagi KKP yang mensejahterakan.
Tindaklanjut:
1. Rekomendasi Mempersiapkan proposal kecil/note untuk didiskusikan dengan
partner bagi kemungkinan kerja sama dalam mendevelop proyek bersama di
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Indonesia. Menindaklanjuti rapat khusus guna membahas perbedaan angka emisi
Indonesia antar K/L (KLHK, P2O-LIPI, BPPT) untuk diajukan di forum resmi.
2. Dalam melakukan rencana kerja sebagaimana tersebut dalam renja 2017 akan
bekerja sama dengan KKP dan melibatkan instansi K/L dibawah koordinasi
Kemenkomar.
3. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dapat disimpulkan telah mendapatkan beberapa
hasil sebagai berikut:
a. Keberadaan Kawasan Konservasi Perairan di Pulau-Pulau Kecil sebagai adaptasi
dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dengan tujuan:
b. Melakukan koordinasi atas kegiatan K/L dalam dalam perubahan iklim terhadap
pulau-pulau kecil.
c. Membuat program kerja adaptasi/mitigasi di pulau-pulau kecil dalam
menghadapi perubahan iklim. Telah disampaikan beberapa hal terkait teknologi
dan koleksi data oleh BPPT dan P2O-LIPI serta disampaikan oleh ESDM (bidang
konservasi energi) bahwa telah dipetakan aksi-aksi terhadap dampak perubahan
iklim dengan bekerja sama dengan Deputi 3 (Asdep Pak Yudi).
d. Ada perbedaan number CO2 budget dan emisi Indonesia, sehingga perlu
pembahasan khusus karena perlu review per 5 tahun. Permasalahan di PulauPulau Kecil adalah terkait air bersih dan sanitasi, pencemaran air laut akibat
limbah domestik. Penelitian LIPI lebih ke arah studi karbon lamun dan
mangrove, flux carbon perairan dan flux carbon di padang lamun.
G. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan
Konservasi Perairan
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017 di Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman. Adapun tujuan pembahasan rencana pelaksanaan
koordinasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan tahap II ini adalah
sebagai berikut:
1. Membangun kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan bahari;
2. Bimbingan teknis pemanfaatan kawasan konservasi laut untuk perikanan
berkelanjutan (Sosialisasi Perdirjen PRL No. 3/2016);
3. Implementasi pengalihan kewenangan terkait p3d dari kabupaten/kota ke
provinsi (Kemendagri);
4. Capaian luasan tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJMN 2014-2019 dan
evaluasi kp3k;
5. Sosialisasi revisi UU 5 tahun 1990;
6. Navigasi di kawasan konservasi (Direktorat Kenavigasian Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan);
7. Kepariwisataan di kawasan konservasi perairan (Kementerian Pariwisata).
Dari hasil pembahasan rencana tersebut, hasil dan rekomendasi yang telah disepakati
adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan Kegiatan Lokasi BALI (sesuai dengan RKAKL);
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2. Peserta Prov,
NGO, K/L (KLHK, KKP, Maritim, Kemhub, Kempar,
Kemendagri, PUPR, KPK, PT), 10 DPP, dan Operator Migas Pesisir-Laut;
3. Waktu: Selasa - Rabu 29 Agustus – 30 Agustus 2017;
4. TOR disiapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. TOR disampaikan kepada Kemenko Maritim tanggal 7 Agustus 2017;
Rapat selanjutnya diadakan pada 14 Agustus 2017, waktu pagi hari.

3.3 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Maju dan
Terpadu Untuk Peningkatan Daya Saing, dan Pemerataan
dan Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis
Kemaritiman
Pada tahun 2016 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka
mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyediaan infrastruktur di bidang
Kemaritiman, meliputi:

3.3.1. Koordinasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Tentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)
menghasilkan poin-poin yang sebagai berikut:
1. PLTSa memerlukan investasi yang tinggi, tipping fee yang cukup besar yang
biasanya tidak mampu dibiayai oleh Pemda.
2. Pemerintah Kab/Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah Kab/Kota
sekitarnya dalam 1 provinsi yang dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan
usaha bersama pengelolaan sampah.
3. Sumber pendanaan dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.
4. Sesuai dengan Permen ESDM No. 11, 12, dan 19 Tahun 2017, kebijakan tarif
adalah tarif keekonomian.
5. Proyek PLTSa di 8 kota besar termasuk di dalam daftar PSN dan Proyek
Prioritas:
a. Jakarta dengan estimasi sampah 1000-1500 ton/hari dan kapasitas 15-20 MW,
nilai proyek sekitar 760 Milyar rupiah, teknologi thermal-insinerasi
b. Tangerang dengan estimasi sampah 1000-1400 ton/hari dan kapasitas 15-20
MW, nilai proyek sekitar 160 Milyar rupiah, teknologi thermal-insinerasi
c. Bandung dengan estimasi sampah 1000-1800 ton/hari dan kapasitas 15-20
MW, nilai proyek sekitar 160 Milyar, teknologi yang belum diketahui
d. Semarang dengan estimasi sampah 1000-1400 ton/hari dan kapasitas 15-20
MW, nilai proyek sekitar Rp 160 Milyar, teknologi belum diketahui
e. Surakarta dengan estimasi sampah 400-450 ton/hari dan kapasitas 20 MW,
nilai proyek sekitar 417 Milyar rupiah, teknologi plasma gasifikasi
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f. Surabaya dengan estimasi sampah 1000 ton/hari dan kapasitas 9,96 MW.
Sedangkan nilai proyek sekitar Rp 76 Milyar, teknologi gasifikasi
g. Makassar dengan estimasi sampah 1000-1500 ton/hari dan kapasitas 15-20
MW, nilai proyek sekitar Rp 160 Milyar , teknologi belum diketahui
h. Denpasar dengan estimasi sampah 1000-1500 ton/hari dan kapasitas 15-20
MW, nilai proyek sekitar Rp 160 Milyar, teknologi yang belum diketahui.
Beberapa perkembangan sampai akhir tahun 2017 dalam rangka pengembangan
PLTSa adalah sebagai berikut:
1. Jakarta
Saat ini PT. Jakarta Propertindo dan Fortum sedang menyiapkan semua
kelengkapan proses pelaksanaan pembangunannya. Ada beberapa hal yang harus
segera diselesaikan:
a. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan
Pengoperasian Fasilitas Pengelolaan Sampah di Dalam Kota/Intermediate
Treatment Facility yang disesuaikan dengan kondisi terkini.
b. Penghapusan asset bangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sunter.
c. Penentuan besaran harga sewa dan jangka waktu sewa atas asset yang
dipergunakan untuk pembangunan ITF Sunter.
d. Penyusunan Pergub tentang tipping fee
Sesuai dengan Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI
Jakarta, akan dibangun 4 (empat) buah ITF: Sunter dan Duri Kosambi (dikelola
PT Jakpro & Fortum and Oy), Cakung Cilincing (PT. Wira Gulfindo Sarana),
serta Marunda (aset masyarakat)
2. Tangerang
a. Harus ada kajian hukum dan keekonomian terkait penunjukan PLN sebagai
pengembang PLTSa Tangerang
b. Pemkot Tangerang harus menanggung risiko kerugian PLN, dalam Penugasan
ke PLN tersebut
c. Bila Pemkot Tangerang mengharapkan Biaya pengolahan (tipping fee)
serendah mungkin, maka :
- Bunga bank pinjaman harus serendah mungkin
- Bunga pinjaman rendah hanya bisa diperoleh dengan Pinjaman yang
memperoleh Penjaminan Pemerintah melalui PT PII. Skema ini dapat
diperoleh melalui skema KPBU
- Harus terjadi kompetisi pelelangan diantar calon Badan Usaha Pelaksana
sehingga biaya investasi serendah mungkin
d. Pemkot Tangerang adalah Kota pertama yang telah mendapat dukungan surat
dari Menko Perekonomian untuk skema KPBU
e. Walaupun perlu prosesnya pelelangan, namun skema ini sudah terbukti
3. Semarang
Pemanfaatan energi listrik bekerja sama dengan Denmark, saat ini sedang dalam
tahap DED. Target beroperasi tahun 2018. Kapasitas rencana adalah 2,5 MW
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dengan menggunakan lahan 2 Ha. Pemerintah Kota Semarang telah membentuk
BUMD yang telah disetujui Legislatif pada Bulan Oktober 2016, yang bernama
PT. BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA.
4. Surabaya
PLTSa di Surabaya sudah dalam tahap konstruksi
5. Makassar
Pemkot Makassar telah menerima daftar calon investor kurang lebih 60 investor
dan telah menyusun timeline percepatan tender investasi dengan cara beauty
contest. Target ground breaking tanggal 9 November 2017
6. Denpasar
PJPK dalam proyek PLTSa Sarbagita adalah Walikota Denpasar. Saat ini sedang
dalam tahap persiapan Pre-FS yang akan dilakukan oleh konsultan lokal

3.3.2. Penyelenggaraan National Conference On Waste To Energy Best
International Practices In Waste Management And Waste To Energy
Implementation
Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan pemerintah dalam
menanggulangi sampah plastik di laut melalui kerja sama internasional pengembangan
kapasitas pengelolaan sampah dan menindaklanjuti arahan Bapak Menko Maritim
untuk mengembangkan kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi dengan negaranegara skandinavia,
Kedeputian Koordinasi Kedaulatan Maritim bersama-sama dengan Kedutaan
Besar Denmark di Jakarta, Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta, Kedutaan Besar
Norwegia di Jakarta dan Kedutaan Besar Swedia, telah menyelenggarakan National
conference Waste to Energy dengan tema Best International Practices on Waste Management
and Waste to Energy Application pada tanggal 11–12 September 2017 di Jakarta tentang
penanggulangan sampah laut. Hasil yang dapat dilaporkan dari konferensi tersebut
adalah:
1. Konferensi sebagaimana dimaksud dibuka secara resmi oleh Bapak Menko
Maritim dan dihadiri oleh 3 duta besar negara sahabat serta undangan dari
Kementerian dan Lembaga terkait, pihak swasta, dosen, peneliti dan mahasiswa,
lembaga donor internasional, serta organisasi masyarakat sipil. Secara
keseluruhan lebih dari 175 orang peserta mengikuti kegiatan konferensi.
2. Kehadiran para pembicara yang terdiri atas pembuat kebijakan, ahli dan praktisi
waste to energy dari dalam dan luar negeri telah memberikan informasi yang
menyeluruh mengenai kebijakan pemerintah terkait manajemen persampahan
dan rencana pengaplikasian teknologi pengelolaan sampah menjadi energi.
3. Konferensi juga telah membangun pemahaman yang lebih baik terhadap aspekaspek kepatuhan teknologi waste to energy terhadap standar kesehatan dan
keamanan lingkungan yang ketat di negara-negara maju, dan menghapuskan
kesalahpahaman sebagian pihak terhadap rencana aplikasi teknologi waste to
energy di Indonesia.
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4. Sebagai hasil diskusi dan masukan peserta serta pembicara dalam konferensi
dimaksud, telah disusun kesimpulan dan rekomendasi konferensi nasional waste
to energy sebagaimana terlampir. Pokok kesimpulan dan rekomendasi konferensi
sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan pengelolaan sampah
melalui penerapan prinsip circular economy (termasuk menyiapkan aspek
kesiapan industri) dan mendorong pemerintah untuk memikirkan dengan
seksama kebijakan pengurangan fasilitas landfill sampah mengingat
keberadaan teknologi pengelolaan sampah lain yang lebih efektif, misalnya
mekanisme pengelolaan sampah menjadi energi.
b. Memperhatikan standar keamanan teknologi waste to energy dan kepatuhan
yang tinggi terhadap standar kesehatan dan lingkungan di negara-negara maju
mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengaplikasikan
teknologi waste to energy guna meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah
di kota-kota besar pesisir seluruh Indonesia.
c. Dalam rangka mengakselerasi peningkatan kemampuan pengelolaan sampah
di kota-kota besar kawasan pesisir Indonesia melalui penerapan teknologi waste
to energy mendorong pemerintah untuk membentuk kelompok kerja yang terdiri
atas pemangku kepentingan terkait dan partner strategis (negara-negara
Nordic) guna memperkuat kerja sama pengelolaan sampah dan percepatan
penerapan teknologi waste to energy di Indonesia
5. Sehubungan dengan point 5, huruf (c) kami mohon arahan bapak untuk
melakukan tindak lanjut.

3.3.3. Koordinasi Tindak Lanjut Penghapusan Merkuri
Dalam Koordinasi pada September 2017 menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
1. Sebagai dasar hukum dalam kegiatan penghapusan merkuri, sudah ada tiga
institusi yang mengeluarkan surat kepada para Kepala Daerah dan Institusi
berwajib yaitu:
a. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.136/MenLHK/PPKL/
PKL.4/3/2017 tanggal 27 Maret 2017;
b. SE dari Menteri ESDM No. 6 E/37/MEM.B/2017 tanggal 21 April 2017;
c. Surat Rekomendasi Menko Polhukam no. B-120 tanggal 14 Juli 2017;
2. Kementerian ESDM saat ini sedang menyusun Inpres Penghapusan Merkuri pada
Tambang Emas Skala Kecil sebagai dasar hukum pelaksanaan penghapusan
merkuri dan draft Inpres akan segera diajukan ke Setkab;
3. Pembentukan Satuan Tugas dan memprioritaskan di kegiatan penindakan terhadap
tambang Cinnabar di Provinsi Maluku dan pemutusan jalur distribusi di Provinsi
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
Kendala dalam kegiatan penghapusan merkuri adalah: Pemda belum
menginventarisasi PETI dan dampaknya terhadap lingkungan, serta tidak memberikan
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asistensi dan perhatian terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda. Selain
itu kementerian terkait belum memberikan masukan terhadap Draft Inpres.
Rapat Koordinasi yang membahas strategi jangka panjang dan jangka pendek
terkait penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan emas skala kecil (PESK);
1. Rencana kerja untuk penghapusan merkuri pada kegiatan Pertambangan Emas
Skala Kecil dibagi menjadi dua target yaitu target jangka pendek dan target jangka
panjang.
2. Target jangka pendek yang menjadi prioritas adalah memutus rantai pasok Merkuri
kepada industri pertambangan di dalam negeri, maka diperlukan langkah penutupan
tambang batuan Sinabar (sebagai bahan merkuri) dan industri pengolahan mineral
Sinabar segera.
3. Rencana Aksi untuk menutup rantai pasok merkuri dimulai dengan Pembentukan
Tim Penegakan Hukum yang terdiri dari perwakilan dari K/L: Kemaritiman,
Polhukam, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, KLHK, ESDM dan Bappenas
4. Langkah operasional untuk mengawali kerja Tim Penegakan Hukum akan dimulai
dengan kunjungan lapangan ke tambang sinabar di Gunung Hatu Tembaga, Kab.
Seram Bagian Barat yang akan dilaksanakan pada minggu ke – 2 Bulan April.
5. Selain itu pararel dengan rencana kunjungan kerja (survey) yang dilakukan oleh Tim
Penegakan Hukum. Ditjen Penegakan Hukum – KLHK akan melakukan rencana
jangka pendek berupa investigasi pada pengolahan sinabar di Kabupaten Sukabumi.
6. Kementerian Kesehatan akan melakukan kunjungan lapangan untuk
mensosialisasikan dampak paparan merkuri pada kesehatan masyarakat di 20
Kab/kota pada April–Mei 2017. Kegiatan ini dikolaborasikan dengan kegiatan
Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)
7. Rencana Jangka Panjang yang akan dilakukan yaitu berupa pengembangan dan
pembinaan masyarakat penambang emas skala kecil oleh K/L serta melibatkan
Badan Usaha. Rencana ini akan dikoordinasikan oleh Tim RAN Penghapusan
Merkuri
8. RAN Penghapusan Merkuri telah difinalisasi usulan InPres-nya oleh Kementerian
ESDM agar dapat diajukan sebagai program prioritas di Bappenas.
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Gambar 5 Proyek Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Jawa Barat

Salah satu tindak lanjut dari komitmen pada Konvensi Minamata terkait
penghapusan merkuri, diselenggarakan rapat koordinasi tanggal 30 Oktober dan
melakukan Video Conference dengan Polda 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Perkembangan terakhir dalam kegiatan penghapusan penggunaan merkuri pada
pertambangan emas skala kecil adalah sebagai berikut:
1. Kapolri telah menerbitkan surat perintah Satgas Penghapusan Merkuri
2. Aksi Nasional Penghapusan Merkuri di pertambangan emas skala kecil yang
disusun oleh KLHK adalah sebagai berikut:
a. Moratorium aktivitas penambangan batu sinabar
b. Penyiapan lokasi penyimpanan merkuri dan limbah merkuri yang ramah
lingkungan (Lokasi: Rumpin, Bogor) serta penyusunan pedoman penyimpanan
c. Pembangunan fasilitas/teknologi pengolahan emas bebas merkuri dan
pengelolaan limbahnya termasuk tailing di Kabupaten Lebak
d. Percontohan pemanfaatan lahan bekas PESK menjadi lokasi edu-ekowisata
dan timber-site di Kampung Ciguha, Pongkor, Kabupaten Bogor yang dikelola
oleh masyarakat bekas penambang bekerja sama dengan PT ANTAM
e. Pembentukan Tim Operasional Penataan Lokasi Penambangan Tanpa Izin di
Taman Hutan Raya Poboya, Taman Nasional Lore Lindu dan Kawasan
Hutan gunung Botak dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat
f. Penyusunan grand design dan DED untuk Tahura Poboya dan Kab. Lebak
g. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas mengenai penanganan dampak merkuri
kepada masyarakat dan tenaga medis di 12 provinsi dan 15 Kab/Kota.
Berdasarkan hasil rapat, maka rencana tindak lanjut yang akan diambil adalah:
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2. Usulan pembangunan gedung khusus untuk penyimpanan merkuri sudah
diajukan kepada Menteri LHK oleh Dirjen PSLB3
3. Kemenko Kemaritiman akan menindaklanjuti surat yang sudah dikirimkan ke
Gubernur Maluku terkait penambangan sinabar tanggal 5 Oktober 2017
4. Akan dilakukan rapat finalisasi draft Inpres penghapusan merkuri pada tanggal 6
November 2017.
Finalisasi Rancangan Inpres Tentang Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan
Merkuri dalam Pengolahan Emas Pada Kegiatan Pertambangan dilaksanakan pada
tanggal 6 Juli 2017 di Kantor Setkab RI. Kegiatan ini merupakan Rakor mengenai
Pembahasan Finalisasi Rancangan Inpres tentang Aksi Nasional Penghapusan
Penggunaan Merkuri dalam Pengolahan Emas pada kegiatan Pertambangan. Tindak
lanjut dalam pertemuan ini adalah diperlukannya pengawasan yang ketat terhadap
importasi merkuri dan peredarannya dan menguatkan pemahaman masyarakat tentang
merkuri. Adapun masalah yang diperoleh dalam implementasi di lapangan pada K/L
terkait adalah kendala penganggaran, khususnya anggaran mobilisasi personil (satgas)
di masing-masing K/L. Oleh karena itu, akan digelar kembali rapat lanjutan untuk
memfasilitasi permasalahan terkait penganggaran di K/L terkait.

3.3.4. Rapat Koordinasi tentang Relaksasi Ekspor Mineral
Menko Bidang Kemaritiman memberikan arahan terkait relaksasi ekspor mineral,
yaitu:
1. agar tidak ada celah sedikitpun dan tidak menimbulkan masalah bagi Presiden
dalam penentuan kebijakan terkait ekspor mineral.
2. terkait saran Menteri ESDM untuk membuat peraturan pemerintah, Menko
Bidang Kemaritiman menyampaikan bahwa PP yang lama sudah melanggar,
sehingga mengulangi pelanggaran. Menko Bidang Kemaritiman telah konsultasi
dengan Prof. Jimly Asshiddiqie dan disarankan untuk tidak membuat PP karena
dianggap melanggar undang-undang.
3. Menko Bidang Kemaritiman mengarahkan agar kementerian/lembaga terkait
mencari solusi terhadap persoalan ekspor mineral ini. Namun, solusi
kementerian/lembaga terkait jangan sampai menyulitkan Presiden. Apapun yang
diputuskan oleh Presiden, Menko Bidang Kemaritiman akan loyal terhadap
keputusan Presiden.
4. terkait divestasi PT Freeport Indonesia, harus sudah dilakukan sebanyak 50%
pada tahun 2008 dan PT Freeport Indonesia tidak melakukannya. Dalam hal ini,
Pemerintah tidak boleh melakukan kebijakan yang terulang kembali.
5. pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 10 Januari 2017 agar ada kesamaan
pandangan dan tidak ada lagi perbedaan pendapat diantara para menteri terkait.
6. Menko Bidang Kemaritiman memberikan solusi terhadap persoalan ekspor
mineral dan batubara, yaitu:
a. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait regulasi usaha
pertambangan mineral dan batubara.
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b. Presiden bertemu Pimpinan DPR untuk membicarakan/konsultasi terkait
persoalan ekspor mineral. Hal ini perlu di-approach oleh kementerian yang
terkait.
c. Kesepakatan Presiden dengan DPR terkait perubahan UU Nomor 4 Tahun
2009 agar seperti perubahan UU MD3, yang mengubah satu pasal saja.
d. Perlu ada komitmen tertulis dari PT Freeport Indonesia, PT Newmont, dan
perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor mineral dalam hal
pembangunan smelter.
e. PP tentang usaha pertambangan mineral dan batubara agar tetap berjalan
dengan didasarkan pada kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR dalam
rangka penyelamatan terhadap keadaan yang sulit terkait pertambangan
mineral dan batubara.
Dari koordinasi, telah disepakati revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan hanya satu pasal saja, yaitu
dalam hal terkait perpanjangan waktu kegiatan pemurnian mineral dan batubara,
dilimpahkan kepada Pemerintah untuk mengaturnya.

3.3.5. Koordinasi Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri pada
Pembangunan Nasional (P2DN)
Koordinasi ini merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak beberapa
bulan lalu, dengan hasil sebagai berikut:
1. Penyusunan draft PerPres tentang Pemantauan dan Pengendalian Implementasi
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam kegiatan pembangunan.
2. Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik
Indonesia Selaku Ketua Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian
Implementasi Penggunaan Produk dalam Negeri tentang Pembentukan
Sekretariat Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Implementasi
Penggunaan Produk Dalam Negeri.
3. Tim Koordinasi Pemantauan Implementasi Penggunaan Produk dalam Negeri.
Sekretariat terdiri dari:
Pelaksana Harian :Kepala BPPT
Wakil ketua 1
:Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim
Wakil Ketua 2
:Deputi Percepatan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah
Sekretaris
Kemenko Bidang Perekonomian
Anggota
:Dutjen ILMATE Kemenperin
:Kemenperin, BPPT, Kemenko Maritim, Kemenko Ekon,
BPKP, LKPP, KPPU.
A. Penggunaan Produk Dalam Negeri pada EPCI Offshore Gas Production
Facilities Tangguh Expansion Project
Tindak lanjut dilaksanakan melalui rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang
Koordinasi Infrastruktur di kantor Bupati Karimun
Hasil rapat tersebut adalah:
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1. PT Saipem Indonesia memenangkan tender Tangguh Expansion Project yang
meliputi izin kontrak untuk merekayasa, pengadaan, konstruksi dan instalasi
platform tanpa awak dan pipa bawah laut untuk fasilitas offshore.
2. Pada pertemuan sebelumnya telah disepakati bahwa Pemerintah tidak
menyetujui pembelian alat dari luar negeri oleh PT Saipem Indonesia karena
Indonesia sendiri memiliki produk dan alat yang dibutuhkan buatan dalam
negeri.
3. PT Saipem tetap bersikeras tidak mau membeli alat di Indonesia dan akan tetap
membeli alat dari luar Indonesia.
4. Pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap PT Saipem Indonesia jika
bersikeras untuk membeli alat dari luar negeri, dan Bea Cukai Karimun untuk
menghentikan masuknya alat-alat tersebut.
5. BP Kawasan mengemukakan bahwa SKK Migas sebagai pengawas seharusnya
memberikan instruksi yang jelas dalam masalah import, jika memang PT Saipem
masih bersikeras, sebaiknya diputuskan saja kontraknya.
6. Solusi yang diberikan BP Kawasan yaitu SKK Migas ditempatkan di tempat
pengecekan barang masuk import ke Karimun agar dapat mengetahui apakah alat
yang dibeli PT Saipem sudah masuk apa belum.
7. Pengawasan langsung terhadap proyek berada pada tanggungan kontraktornya
sendiri, bukan SKK Migas. Dan SKK Migas ingin menghentikan PT Saipem
sebelum alat-alat tersebut dirakit.
8. Kementerian Perindustrian belum menerima permohonan import dari
perusahaan migas, dan belum ada pertimbangan teknis.
9. BP Kawasan meminta untuk melibatkan Kemenko Perekonomian
10. Akan dilakukan pengecekan alat apakah sudah ada di PT Saipem apa belum
11. Kita sudah harus mendukung kebijakan pemerintah yang dibuat.
Koordinasi Larangan Impor material yang sudah diproduksi di dalam negeri pada
Enggineering, Procurement Constrcution and Installation (EPCI) Offshore Gas Production
Facilities Tangguh Expansion Project dilaksanakan melalui rapat yang memberikan hasil
sebagai berikut:
1. Sikap Pemerintah tegas untuk melarang impor barang-barang kebutuhan project
EPCI Tangguh expansion yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Sikap ini
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peluang Industri dalam negeri.
2. Kemenko Kemaritiman akan mengirimkan surat ke Dewan Kawasan Karimun
atas larangan terhadap produk Tubulan / Pipe dengan HS Number.
3. Direktur Jenderal Bea Cukai perlu memberikan arahan ke KPPBC di lapangan
untuk mengawasi secara ketat produk yang dimaksud pada poin B. Kendala yang
dihadapi melalui mekanisme ini yaitu tidak adanya instrumen hukum yang
melarang produk tersebut masuk di FTZ yang tidak memerlukan izin impor.
4. SKK Migas perlu mengevaluasi ketercapaian dan rencana TKDN pada project
EPCI Tangguh Expansion yang targetnya 35 %.
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5. SKK Migas perlu menyampaikan kepada BP untuk memberikan ketegasan
kepada Saipem agar menghentikan Impor produk-produk dalam poin B.
6. Langkah taktis: BC mengawasi manifest bea masuk dari produk / transhipment
yang akan masuk ke Karimun.

3.3.6. Kegiatan Regional Investment Forum (RIF) di Bali
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Pariwisata
proaktif memasarkan potensi investasi di sektor Pariwisata dan infrastruktur
pendukungnya ke 400 lebih investor dan calon investor yang hadir Regional Investment
Forum (RIF). Dari jumlah tersebut 50% merupakan investor asing. Rangkaian kegiatan
RIF selain forum bisnis, juga terintegrasi dengan one on one meeting, serta pameran
produk-produk perusahaan penanaman modal unggulan. sektor pariwisata merupakan
ujung tombak baru dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal.
Selain pariwisata, yang tidak kalah pentingnya yakni infrastruktur pendukung akan
menjadi sektor prioritas untuk menarik investor asing dan domestic. Pertumbuhan
investasi sektor infrastruktur mencapai 18% per tahunnya,”.
Dalam kegiatan tersebut, BKPM juga telah mencatat 70 pertemuan one on one
meeting baik antara investor dengan pemerintah daerah maupun investor dengan
perusahaan lokal. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempromosikan potensi
investasi pariwisata dan infrastruktur pendukungnya di daerah kepada existing investor
maupun calon investor baik domestik maupun asing. Sektor pariwisata adalah alat
yang paling murah dan mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, mendapatkan devisa asing serta menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan
sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2015 jauh di atas pertumbuhan pariwisata di
ASEAN dan Dunia. “Secara umum sektor pariwisata tumbuh 10,3%, di atas ASEAN
yang tumbuh 5,1% dan dunia di level 4,4%,”.
Terkait dengan infrastruktur pendukung, infrastruktur dasar, yang juga dikenal
dengan JALI (Jalan, Air, Listrik dan Internet) saat ini sudah menjadi basic need.
Pemerintah bertugas memfasilitasi investasi JALI dalam mendukung perkembangan
sector ini.

3.3.7. Penyelesaian Permasalahan Pertambangan PKP2B PT. Mantimin
Coal Mining Prov. Kalimantan Selatan
Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Pertambangan (PKP2B) PT
Mantimin Coal Mining (MCM) dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 di SwissBelhotel Borneo, Banjarmasin. Rapat ini bertujuan untuk memperoleh penyelesaian
permasalahan kegiatan pertambangan PKP2B PT. MCM serta dihadiri pihak
kementerian erkait dan perwakilan pemerintah provinsi.
1. Penyelesaian permasalahan Pertambangan PT.
MCM Blok Upau yang
disampaikan oleh PT. MCM;
a. Permasalahan tata batas dan lahan tumpang tindih antara PT. MCM dan PT.
Adaro Indonesia pada blok Upau di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten
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Balangan pada bulan Februari tahun 2017 telah menemukan titik temu serta
penyelesaian yang difasilitasi oleh Kementerian ESDM. Walaupun, pada
akhirnya PT. MCM kehilangan wilayah pertambangan seluas 600 ha, namun
demikian telah mendapat persetujuan dan mufakat dari kedua belah pihak.
b. Agar kegiatan operasi produksi PT. MCM pada blok Upau dapat memberi
kontribusi baik terhadap pembangunan daerah maupun penerimaan negara
dalam skala luas, maka disarankan agar segera melakukan kegiatan operasi
produksi. Mengenai permasalahan rencana penggunaan akses jalan produksi,
dapat dibicarakan B to B antara PT. MCM dan PT. Adaro Indonesia;
c. Kementerian ESDM diharapkan dapat melakukan evaluasi kegiatan operasi
produksi PT. MCM secara berkala termasuk melakukan evaluasi terhadap
laporan kegiatan produksi per triwulan yang disampaikan oleh PT. MCM.
2. Penyelesaian permasalahan Pertambangan PKP2B PT. MCM Blok Batutangga:
a. Terkait izin
lingkungan (AMDAL) Dinas Lingkungan Hidup dan
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dinas ESDM Provinsi Kalsel
dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada prinsipnya
berpendapat sama, bahwa Wilayah pertambangan PT. MCM Blok Batutangga
tidak termasuk dalam kawasan Pertambangan berdasarkan Perda Pemerintah
Provinsi Kalsel No. 9 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Pengajuan proses AMDAL sudah dimulai sejak tahun 2008 ke Komisi Penilai
AMDAL dan dirapatkan pada anggal 3 Maret tahun 2008, hasilnya tidak ada
kesepakatan karena adanya penolakan dari berbagai pihak, sehingga dokumen
AMDAL yang telah diajukan termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK)
dikembalikan kepada Pemrakarsa (PT. MCM);
c. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah
No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pengajuan AMDAL untuk
proses lebih lanjut maksimal 3 tahun, sejak tahun 2009 sampai dengan
tahun 2017 terjadi stagnan, sehingga proses AMDAL PT. MCM apabila
akan dilanjutkan harus dimulai lagi dari awal;
d. Ketentuan persyaratan pengajuan AMDAL pada wilayah pertambangan
yang diajukan, harus terdapat kesesuaian lahan dalam kawasan
sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, sementara proses
pengajuan izin PT. MCM sejak tahun 1997 belum diatur mengenai Tata
Ruang Wilayah;
e. PT. MCM seyogianya tetap dapat melakukan AMDAL kembali pada wilayah
PKP2B di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Blok Batutangga, Provinsi
Kalsel. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum dan
kepastian berusaha bagi pelaku usaha dalam berinvestasi di daerah.
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3.4 Memperkuat Jati Diri sebagai Bangsa Bahari yang Maju,
Berkarakter dan Berbudaya Nusantara
Pada tahun 2016 Deputi Bidang Koordinasi Ilmu pengetahuan dan Teknologi
dan Budaya Maritim Koordinator Bidang Kemaritiman telah melaksanakan beberapa
kegiatan dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan dalam
rangka memperkuat jati diri sebagai bangsa bahari yang maju, berkarakter dan
berbudaya nusantara. Kegiatan itu meliputi:

3.4.1.Kerja Sama Atasi Masalah Sampah Plastik
Upaya memerangi sampah plastik laut telah dilakukan pemerintah Indonesia
dengan berbagai cara seperti Rencana Aksi Nasional, kemudian pada kurikulum
mengenai sadar lingkungan. Kemenko Kemaritiman juga mendukung The Alliance for
Marine Plastic Solutions (AMPS). Pemerintah menjalin kerja sama dengan swasta
terkait penanganan sampah ini. Kemudian terdapat kerja sama antara DANONE dan
H & M Indonesia yang mendukung pemberantasan Sampah Plastik Laut dengan
“Proyek Bottle 2 Fashion”.
Beberapa program yang sudah dilakukan untuk mengatasi sampah, termasuk
pelibatan masyarakat dan swasta antara lain:
1. AMPS: mengurangi sampah hanya sampai less waste dan tidak perlu sampai zero
waste.
2. Waste4Change, Kampanye pengelolaan sampah ke masyarakat (Event Waste
Management, Edukasi Bijak Sampah, Akademi Bijak Sampah) melalui:
a. Collect: memberikan fasilitas berupa plastik sampah terpilah dan mengangkut
secara terpilah ke rumah pemulihan materi kami
b. Recycling: mengelola sampah yang terkumpul dengan bertanggung jawab
untuk nantinya didaur ulang atau menjadi kompos, Manfaat Implementasi
Pengelolaan Sampah Bertanggung Jawab
c. Kompos
d. Awaken: mengedukasi masyarakat dalam program-program menarik mengenai
pengelolaan sampah bertanggung jawab dan memberikan konsultasi dan
pelatihan mengenai pengelolaan sampah bertanggung jawab
e. Collect: memberikan fasilitas berupa plastik sampah terpilah dan mengangkut
secara terpilah ke Rumah Pemulihan Materi
3. Penyediaan alat pencacah plastik sebagai bahan dasar aspal plastik (tar road).

3.4.2. Koordinasi dengan Masyarakat Adat Mimika
Hasil koordinasi dengan masyarakat adat Mimika pada tanggal 28 Februari 2017
ini adalah sebagai berikut:
1. Agenda rapat adalah menerima aspirasi dari masyarakat adat Mimika terkait
perubahan ketentuan divestasi saham sampai dengan 51% pada kegiatan usaha
pertambangan PT. Freeport Indonesia di Mimika.
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2. Rangkuman hasil Rapat adalah sebagai berikut:
a. Pandangan Bupati Mimika
 Karyawan PT.Freeport Indonesia dan masyarakat adat Mimika menuntut
keadilan terkait dikeluarkannya PP No.1 tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,
khususnya mengenai aturan divestasi saham sampai dengan 51%.
Mengingat daerah penambangan merupakan milik masyarakat papua,
untuk itu masyarakat adat menuntut keadilan terkait divestasi saham
sampai dengan 51% tersebut.
 Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mimika mendukung kebijakan
pemerintah terkait PP No. 1 Tahun 2017 yang mewajibkan pemurnian hasil
penambangan dilakukan di dalam negeri.
 Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia selalu digunakan untuk menolak
memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Mimika khususnya
dalam hal pembangunan jalan dan sekola.
 Lahan seluas 300Ha telah disiapkan untuk pembangunan Smelter.
b. Pandangan Kepala Suku Amungme
 Masyarakat adat menuntut keadilan karena selama ini aspirasi masyarakat
adat di Mimika tidak pernah didengar oleh PT. Freeport Indonesia. Pada
tanggal 27 Februari 2017 Bupati dan para Kepala Suku Masyarakat Adat di
Mimika telah bertemu dengan Menteri ESDM untuk menuntut keadilan.
 Penambangan telah menghilangkan gunung, mencemari sungai, dan
menghilangkan lahan hidup masyarakat adat. Untuk itu, masyarakat
meminta ganti rugi kepada PT Freeport Indonesia namun tidak pernah
ditanggapi.
 Masyarakat menuntut Hak Ulayat terkait divestasi saham sampai dengan
51% pada PT. Freeport Indonesia.
c. Masyarakat Adat Amungme mendukung pandangan Bupati Mimika dan
Kepala Suku Amungme.
d. Pandangan Ketua Pemuda Amungme: Suku Amungme yang mendiami
wilayah pegunungan dan Suku Kamoro yang mendiami wilayah pantai agar
mendapatkan keadilan. Masyarakat adat di Mimika memiliki dasar untuk
menuntut keadilan, yaitu Hak Ulayat.
3. Arahan dan Penekanan Menko Bidang Kemaritiman
a. Terkait divestasi saham sampai dengan 51% pada PT. Freeport Indonesia,
masyarakat Papua pasti mendapatkan keadilan. Perhitungan pembagian
divestasi saham tersebut akan dilakukan terbuka dan trasparan. Divestasi
saham 51% tersebut diharapkan akan memajukan struktur ekonomi di Papua.
b. Ada 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi di Papua:
 Pendidikan. Papua harus memperkuat pendidikan dimulai dari jenjang SD
sampai dengan Universitas. Jika masyarakat Papua cerdas, maka tidak akan
lagi ditindas dan diperlakukan semena-mena.
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 Kesehatan. Papua harus memiliki Rumah Sakit yang baik dan berkualitas.
 Pertanian dan Peternakan. Papua jangan hanya bergantung pada
pertambangan, sektor pertanian dan peternakan harus mulai dikembangkan.
Survei terkait hal tersebut akan dilakukan untuk melihat komoditas apa
yang dapat ditanam dan tumbuh di tanah Papua.
c. agar warga Papua, khususnya masyarakat di Mimika untuk tenang dan tidak
terpengaruh dengan gejolak politik.
d. Menko Kemaritiman akan melakukan kunjungan ke PT Freeport Indonesia
dalam 2 (dua) minggu ke depan untuk membahas tuntutan masyarakat.
e. Ada 3 (tiga) hal yang harus dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia:
 divestasi saham sampai dengan 51% pada PT. Freeport Indonesia tidak
dapat ditawar.
 PT. Freeport Indonesia harus membangun smelter di Indonesia.
 Pembayaran Pajak. Pemerintah tidak akan merugikan investor, namun
pemerintah juga tidak akan merugikan Indonesia.

3.4.3.Pengembangan Geopark
A. Penyusunan Juklak dan Juknis Pengembangan Geopark.
Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim menggandeng Bappenas, Badan
Geologi Kementerian ESDM, LIPI, KemenLHK, Setnas UNESCO dan Kementerian
Pariwisata melakukan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis
(Juknis) Pengembangan Geopark Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk terus
mengawal geopark, dari aspiring geopark, geopark nasional hingga menjadi global
geopark.
Saat ini Indonesia telah memiliki 2 geopark dengan status Unesco Global
Geopark, yakni Geopark Batur (Batur Unesco Global Geopark) di Bali dan Geopark
Gunung Sewu di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Geopark Ciletuh, Geopark Rinjani,
Geopark Merangin dan Geopark Toba telah berstatus sebagai Geopark Nasional.
Geopark Ciletuh dan Geopark Toba sedang menyiapkan dossier yang diperlukan dalam
penilaian Unesco untuk menjadi Global Geopark.
Juklak dan Juknis akan menjadi bahan informasi dan acuan bagi para anggota
Komite Nasional Geopark Indonesia serta pengelola kawasan untuk mengembangkan
kawasan sekaligus menjaga kelestariannya. Sebagaimana diketahui, pengembangan
kawasan Geopark memerlukan kerja sama yang melibatkan banyak pihak.
Secara berkala UNESCO melakukan revalidasi geopark yang telah berstatus
global geopark. Maka, komite nasional juga perlu memiliki standar, serta melakukan
revalidasi mandiri pada geopark yang telah berstatus aspiring maupun nasional. Hal ini
penting untuk menjaga kelestarian geopark. Sebagian besar wilayah geopark ada pada
kawasan konservasi. Perlu ada kesamaan standar pengelolaan, pemerintah daerah perlu
memperhatikan dan menjalankan Juklak dan Juknis ini.
B. Dukungan Geopark Kaldera Toba Untuk UGG dan Kenaikan Status Aspiring
Geopark Menjadi Geopark Nasional
LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman 121

Bertempat di Belitung dilaksanakan Penyerahan 5 Status Geopark Lokal Menjadi
Geopark Nasional pada hari jumat tanggal 24 November 2017. Penyerahan sertifikat
Geopark Nasional dilakukan oleh Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim kepada
perwakilan dari Geopark Tambora Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB),
Geopark Raja Ampat Papua Barat, Geopark Marospangkep Sulawesi Selatan dan
Geopark Bojonegoro.
Tahapan yang dilakukan oleh Kemenko Kemaritiman dalam pengusulan
Geopark Lokal menjadi Geopark Nasional adalah :
1. Membentuk Tim penilai nasional terdiri dari 15 orang dengan keahlian
masing-masing dan telah ditetapkan melalui SK Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya
Maritim.
2. Memilih 5 (lima) daerah (Belitong, Maros-Pangkep, Tambora, Bojonegoro dan
Raja Ampat) yang sudah mengajukan permohonan kepada Menko
Kemaritiman untuk dinaikkan statusnya dari Geopark Lokal menjadi Geopark
Nasional. Permohonan tersebut lalu ditindaklanjuti dan diproses.
Sesuai peraturan UNESCO Global Geopark mensyaratkan dalam pengajuan
dosier tahun 2018 adalah geopark yang telah menjadi geopark nasional selama 1 (satu)
tahun. Indonesia harus mempersiapkan diri dengan menaikkan status geopark nasional
selambat-lambat tanggal 30 November 2017.

3.4.4. Penyelenggaraan Sail
A. Penyelenggaraan Wonderful Sail 2 Indonesia
Pada 31 Mei 2017 telah diselenggarakan rapat untuk memastikan kemudahan
proses imigrasi (pemberian visa izin tinggal sekaligus perpanjangan) bagi peserta
Wonderful Sail 2 indonesia 2017 pada saat masuk melalui Debut, Tual. Adapun
beberapa kesimpulan dan rekomendasi adalah sebagai berikut:
1. Peserta Wonderful Sail 2 Indonesia 2017 direncanakan akan datang ke Debut, Tual
pada tanggal 22 dan 23 Juli 2017. Jumlah peserta tersebut sekitar 140 orang yang
berasal dari berbagai negara;
2. Terdapat kendala karena pada saat ini status Debut belum sebagai Tempat
Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sehingga semua peserta Wonderful Sail 2 Indonesia
2017 harus tetap mengajukan visa izin tinggal dan perpanjangan di Tual.
Mekanisme pengaturannya adalah dengan mengumpulkan semua pasport oleh
agen atau koordinator, kemudian secara bertahap diatur jadwal peserta untuk
datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Tual untuk foto dan sidik jari secara manual
atau jika memungkinkan dengan biometrik;
3. Bagi peserta Wonderful Sail 2 Indonesia 2017, akan diusulkan untuk memperoleh
perpanjangan visa izin tinggal langsung ketika masuk pertama kali karena
memerlukan waktu selama selama 3 bulan untuk berlayar dengan jaminan dari
operator yang dalam hal ini adalah Pak Raymond Lesmana. Namun jika peserta
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masih ingin melanjutkan kembali izin tinggal setelah 3 bulan, masing-masing
peserta harus mengurusnya sendiri;
4. Kementerian Hukum dan HAM akan segera menindaklanjuti surat yang telah
dikirmkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beberapa waktu
yang lalu. Untuk itu, diharapkan segera diinformasikan rute-rute yang akan
dilewati serta jadwalnya untuk memudahkan pemeriksaan imigrasi di tempattempat entry-exit kapal yacht tersebut;
5. Pada tanggal 18 Juni 2017, Kementerian Pariwisata berencana untuk
mengadakan rapat di Tual sebagai persiapan awal untuk pelaksanaan Wonderful
Sail 2 Indonesia 2017, khususnya untuk koordinasi petugas CIQP (Custom,
Immigration, Quarante, Port) dan meninjau langsung kesiapan Debut;
6. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berkomitmen untuk mendukung
kegiatan Wonderful Sail 2 Indonesia 2017 dengan memfasilitasi Technical Meeting
pada tanggal 24 Juli 2017 di Debut bagi seluruh peserta Wonderful Sail 2 Indonesia
2017 dengan mengundang Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan
HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian
Kesehatan, dan Ditjen Bea Cukai.
Kemudian pada tanggal 11 s.d 13
Oktober 2017 di Benan, Kabupaten
Lingga, Kepulauan Riau. Kegiatan ini
merupakan
rangkaian
dari
penyelenggaraan Wonderful Sail 2
Indonesia
2017
dimana
Benan
merupakan rute ke-16 dari total 17 rute
yang akan dilewati oleh peserta rally yang
dimulai dari Debut, Maluku Tenggara. Para yachters berada di Penuba dan Benan sejak
tanggal 9-13 Oktober 2017 dan selanjutnya akan melanjutkan ke Tanjung Pinang untuk
mengikuti puncak acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riau pada tanggal 14-21 Oktober 2017.
B. Sail Sabang
Sail merupakan agenda rutin tahunan dengan beberapa tujuannya dalah
mengembangkan potensi wisata dan pengenalan budaya maritim. Untuk tahun ini Sail
dilaksanakan di Kota Sabang Provinsi Aceh. Persiapan Sail Sabang ini telah dilakukan
pada Agustus dan September. Untuk persiapan Sail Sabang pada Agustus dapat
diterangkan sebagai berikut:
1. Pada tahun 2017 ini Sail diselenggarakan di Sabang Provinsi Aceh. Diperkirakan
Pengunjung Sail Sabang ada 5.000 orang, dengan titik mobilisasi pengunjung dari
Pelabuhan Ule Lheue dan Balohan.
2. Pembiayaan Sail Sabang selain dari APBN juga dari APBD Aceh (murni dan
perubahan).
3. Permasalahan terkait infrastrukur :
a. kapasitas listrik 8MW, Produksi 7.6MW sedangkan Beban Puncak 6MW
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b. masih minim Blankspot Seluler di beberapa area di Sabang (KM 0, Iboih,
Gapang, Anoi Hitam)
c. beberapa venue belum terairi air bersih (Sabang Fair, Kilometer 0 dan
Gapang). Terdapat dukungan dari Satker Air Minum sebesar ±17Milyar (dari
APBN)
d. frekuensi penerbangan cukup minim dengan frekuensi 3x/minggu
e. dari Banda Aceh melalui Pelabuhan Ule Lheu Hanya kapal cepat (3 unit) dan
kapal lambat Rho-rho (1). Perlu penambahan 2 Kapal Cepat (kapasitas 400
penumpang/kapal) dan 1 Kapal Lambat, Kapal untuk VVIP belum ada. Kita
sudah menyurati Kementerian Perhubungan untuk penambahan ini namun
masih belum mendapatkan jawaban
f. sudah ada penganggaran untuk 4 toilet dengan peruntukkan yang dapat diatur.
1 Kamar terdapat 5 bilik pembuangan. Toilet Mobile juga dibutuhkan 10 unit
termasuk untuk VVIP.
g. lahan Parkir di Pelabuhan, direncanakan menampung tamu VVIP dan VIP
serta beberapa pengunjung. Perencanaan lahan parkir di CT-3 menunggu LayOut.
h. minimnya penunjuk arah dan Infrastruktur jasa keuangan, dibutuhkan
penambahan money changer dan ATM mobile.
i. perlu menyediakan tenda khusus sholat dengan tempat wudhu serta penitipan
alas kaki, agar DInas Pariwisata mengakomodir masalah ini.
j. penginapan di Sabang hanya terdapat 1.135 kamar. Dibutuhkan 1500 kamar
lagi agar cukup untuk jumlah pengunjung yang akan datang.
Kemudian koordinasi awal September, telah disepakati hal-hal sebagai berikut:
1. penggunaan Desain Misbar yang ditempatkan pada daerah Sabang Fair, sekaligus
akan diadakan event besar TEDex Sabang dengan tema Maritim dan Kreativitas
yang berstandard Internasional di Misbar
2. Seminar Jambore IPTEK akan tetap terlaksana di Sabang dengan relokasi
penempatan di Gedung Serbaguna dekat Sabang Fair
3. Sudah membuat usulan kegiatan rencana pemetaan Pulau Weh dan juga akan
mendatangkan kapal Baruna Jaya dengan drone
Konsep riset Kapal Baruna Jaya BPPT, yang digunakan Kapal Baruna Jaya I
untuk open ship. Dengan pameran nelayan di hari puncak bersama LIPI (terkait riset
indian-ocean) di dalam kapal.

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman 124

3.5 Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di
Lingkungan Kemenko Maritim
3.5.1. Penyempurnaan Sistem Informasi Perencanaan
Pada tanggal 24 dan 25 Juli 2017, telah dilaksanakan kegiatan Penyempurnaan
Sistem Informasi Perencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan di The Sahira Hotel, Bogor,
Jawa Barat dan dihadiri oleh para Sekretaris Deputi, para Kepala Bagian Program
lingkup Deputi, Para Kepala Bagian lingkup Biro Perencanaan dan Para Kasubbag
Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Bagian
Program dan Anggaran, Biro Perencanaan.
Sistem Informasi Perencanaan merupakan
suatu
proyek
perubahan
dalam
proses
perencanaan yang penyempurnaannya dilakukan
agar kegiatan perencanaan khususnya dalam
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta
mempermudah dalam melakukan analisa
program-program yang direncanakan supaya
rancangan tersebut sesuai dan mendukung pembangunan-pembangunan maupun
prioritas dalam RPJMN serta RKP.
Aplikasi Sistem Perencanaan ini memang sudah dirancang yaitu KRISNA yang
disusun oleh Bappenas. Meskipun begitu e-planning Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman tetap dirancang dan difungsikan untuk sistem perencanaan internal
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Aplikasi yang dibangun adalah aplikasi e-planning, berikut adalah penjelasan
terkait aplikasi perencanaan elektronik yang sedang dibangun:
- Tampilan aplikasi e-planning yang dirancang sejatinya tidak jauh berbeda dengan
fitur yang terdapat dalam KRISNA-BAPPENAS.
- Data dummy dalam aplikasi perencanaan sudah terancang dan tersinkronisasi
dengan data Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- Data master akan disinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMN), sehingga Rencana Kerja (Renja) atau kegiatan yang dilaksanakan terlihat
kesinambungannya terhadap Prioritas Nasional / Program Prioritas. (sesuai dengan
masukan). Dengan demikian tumpang tindih terhadap program yang dijalankan
dapat diminimalisir
- Memiliki Admin sebagai pengatur dan pengakses yang dapat menambahkan
operator sebagai petugas input data.

3.5.2.Penyusunan Kodifikasi Program Kemaritiman
Dalam upaya perencanaan program bidang kemaritiman yang efektif dan efisien,
maka perlu dibuat alat/metode yang sesuai. Penyusunan RKAKL, Renja dan ADIK
adalah salah satu alat dalam perencanaan kegiatan/program. Namun ketiga alat
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tersebut belum mampu untuk memilah kegiatan yang tumpang tindih atau dikerjakan
oleh lebih dari satu unit kerja/bagian.
Oleh karena itu, perlu menyusun kodifikasi program kemaritiman. Melalui
Kodifikasi ini akan diketahui kesesuaian rencana kegiatan atau program kerja yang
berkaitan atau sesuai dengan program Prioritas dan Program Nasional. Dalam kondisi
keuangan negara yang sedang tidak menggembirakan, maka efisiensi penggunaan dana
sangat perlu dilakukan. Efisiensi ini bisa dilakukan dengan menentukan programprogram prioritas atau program yang mendesak.
Penyusunan Kodifikasi ini melibatkan seluruh unit kerja di lingkup Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dengan melibatkan Bappenas, kementerian yang
dikoordinir Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Keuangan,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian
Sekretaris Kabinet, serta Kementerian Sekretaris Negara.
Kendala utama dalam kodifikasi ini terutama adalah perbedaan persepsi tentang
ukuran/standar prioritas antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Bappenas, serta perbedaan pemahaman dalam internal Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman.

3.5.3. Rapat Koordinasi Nasional Kemaritiman tahun 2017
Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Kemaritiman Tahun
2017 dilaksanakan tanggal 4 Mei
2017. Rakornas bertempat di
Gedung Sasana Kriya, TMII –
Jakarta Timur dan dibuka oleh
Presiden RI serta dihadiri oleh para
Menteri Kabinet Kerja, Eselon
I/Dirjen terkait Maritim, para
Gubernur,
Bupati,
Walikota,
Lembaga
Pemerintah
lainnya,
Sekretaris Menteri/Sekjen, Para
Duta Besar, Lembaga Tinggi Negara, Kepala Badan lainnya, Asosiasi, Para Sekda
Provinsi/Kabupaten/Kota, Eselon I terkait dan Perguruan Tinggi Negeri. Tema Rapat
Koordinasi ini adalah tentang Poros
Maritim Dunia: Dari Sumpah Palapa
hingga Nawacita.
Hasil rakornas dapat dirumuska
sebagai berikut;
1.
Pembangunan
bidang
kemaritiman harus lebih fokus dan
tidak
dilakukan
secara
linier,
monoton, dan hanya rutinitas semata.
Oleh karena itu Kebijakan Kelautan
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Indonesia (KKI) dapat menjadi instrumen untuk mensinergikan gerak dan langkah
seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros
Maritim Dunia. Selanjutnya infrastruktur maritim, industri maritim, serta IPTEK
dan Riset Maritim harus menjadi prioritas pembangunan yang kita lakukan, karena
persaingan global tidak lagi antara negara besar mengalahkan yang kecil tetapi
negara yang bergerak cepat akan mengalahkan yang lambat
Pembangunan bidang kemaritiman telah mencapai beberapa kemajuan yang cukup
signifikan. Potensi ekonomi maritim yang kita miliki sangatlah besar, dan dapat
diharapkan menjadi penggerak utama pembangunan nasional. Oleh karena itu
Kemaritiman harus menjadi mainstream dalam pelaksanaan pembangunan
nasional di masa-masa mendatang.
Arah kebijakan pembangunan kemaritiman memerlukan adanya suatu Rencana
Aksi yang dapat dilaksanakan lebih lanjut. Rencana Aksi tersebut menguraikan
berbagai program dan target besar pembangunan kemaritiman yang telah menjadi
bagian dari hampir semua program prioritas nasional pada tahun 2018.
Dalam memperkuat konektivitas guna mengatasi disparitas antara wilayah dan
mempercepat pemerataan hasil pembangunan perlu dilakukan integrasi sistem
transportasi multi moda termasuk memanfaatkan pelabuhan perikanan dan
memperkuat pelayaran rakyat sebagai simpul-simpul pengumpulan dan distribusi
logistik dalam mewujudkan program Pengembangan Rumah Kita. Hal ini menjadi
suatu model bisnis baru sebagai kepastian tol laut.
Pembangunan Kedaulatan dan Kemandirian Energi perlu dilakukan dengan
pendekatan energi berkeadilan yang berorientasi pada upaya mensejahterakan
rakyat, meningkatkan iklim usaha yang kondusif, dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Program strategis terkait hal ini dilakukan melalui peningkatan
produksi/lifting sumber daya energi, penggunaan gas bumi dan batubara dalam
negeri, penurunan intensitas penggunaan energi primer, peningkatan porsi EBT
dalam bauran energi, pengembangan kelistrikan, dan pembangunan infrastruktur
migas.
Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan misi
menegakkan kedaulatan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan
bagi stakeholdersnya. Hal ini dilakukan melalui upaya pencegahan IUU Fishing,
melakukan konservasi untuk menjaga produktivitas, dan meningkatkan nilai
ekonomi pemanfaatan sumber daya serta terbentuknya pulau-pulau mandiri.
Pembangunan kepariwisataan telah menunjukkan kemajuan yang berarti dengan
diraihnya berbagai penghargaan Internasional untuk mempromosikan destinasi
wisata nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam
menjaga dan meningkatkan kualitas destinasi wisata di daerahnya.
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3.5.4. Rapat Trilateral Meeting dengan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan
Kegiatan rapat Trilateral Meeting dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017
bertempat di Ruang Rapat SG 3, Kementerian Pembangunan Perencanaan
Nasional/Bappenas. Pertemuan ini diadakan dalam rangka pembahasan penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018. Pertemuan trilateral meeting ini dihadiri oleh
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan
dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pokok bahasan pada pertemuan
ini adalah sasaran utama pembangunan dan pagu indikatif.
Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan
pembangunan kemaritiman terutama dalam mengakselerasi pencapaian sasaran dan
target yang tercantum RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018 yang dilaksanakan oleh
Kementerian yang dikoordinasikan pada 9 (Sembilan) Prioritas Nasional, yaitu:
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; Infrastruktur, Konektivitas, dan
Kemaritiman; Ketahanan Energi; Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
Ketahanan Pangan; Pembangunan Wilayah; Pendidikan; Kesehatan; serta Perumahan
dan Pemukiman.

3.5.5. Pembahasan Reviu Renstra Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman Tahun 2015-2019
Dalam rangka mengakomodir kebutuhan dinamika organisasi Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman. Pembahasan Reviu Renstra ini dilakukan dalam
beberapa kali rapat. Rapat pembahasan reviu Renstra ini melibatkan perwakilan dari
seluruh unit kerja di lingkup Kemenko Kemaritiman.
Selain dari perwakilan berbagai unit kerja di lingkup Kemenko Kemaritiman,
Reviu juga melibatkan PT. Hasya Performa Mulia dan PT. Strategic Development
Group (SDG) sebagai Konsultan.
Beberapa hal-hal penting yang menjadi catatan dalam penyusunan Renstra
adalah sebagai berikut:
1. Reviu dilakukan dalam kerangka bahwa Renstra menggambarkan kondisi yang
ada melalui penuangan visi, tujuan, sasaran dan target. Renstra juga
menggambarkan upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman untuk mewujudkan kondisi tersebut melalui penuangan misi,
kebijakan, strategi dan program. Kerangka reviu sepenuhnya berpedoman kepada
Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2014
2. Konsep kemaritiman yang diusung oleh presiden adalah konsep psikologis bahwa
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Poros Maritim adalah sebuah jargon
yang dimaknai bahwa ekonomi Indonesia tumbuh dengan memanfaatkan sumber
daya dan potensi maritim yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
Indonesia. Konsep kemaritiman merupakan konsep yang dibawa Presiden untuk
menguasai dunia. Untuk itu Renstra Kementerian Koordinator Maritim harus
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menggambarkan komitmen dalam mengambil posisi Indonesia di tengah kuatnya
arus globalisasi dan ketatnya persaingan dunia.
Makna pembangunan kemaritiman harus berada pada konteks bahwa
pembangunan tidak hanya yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah secara
terus menerus, pembiayaan pemerintah hanya sebagai trigger. Pembangunan
kemaritiman harus menciptakan keseimbangan dalam proses pembangunan
antara peran pemerintah dan swasta untuk menciptakan pembangunan maritim
yang suistainable. Di samping itu pembangunan kemaritiman membantu
dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
baik dari sektor kemaritiman, produk domestik regional bruto (PDRB)
kemaritiman, rasio kesenjangan yang baik (Gini Index), perluasan ekonomi dan
kesempatan kerja melalui pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya
alam dan laut kita dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.
BAB 1 akan meninjau aspek historis kejayaan maritim nasional untuk mendorong
pemikiran ke depan bahwa ada fakta ilmiah bahwa kita punya sumber daya laut
yang besar, kita bisa jaya dengan memanfaatkan potensi ini bukan dari sumber
daya lainnya. Dibahas juga Historis kejayaan maritim nusantara pada masa lalu,
definisi maritim dan batasan-batasannya yang diharapkan dapat memberikan
acuan bagi semua pihak secara luas, menerjemahkan visi menjadi poros maritim
dunia dengan melihat kerangka global dan domestik nasional, dan meninjau isuisu fundamental kemaritiman dikaitkan dengan isu fundamental nasional. Di
samping itu, BAB 1 juga akan membahas mengenai definisi-definisi terkait
kemaritiman agar dapat menjadi acuan dan tidak lagi diperdebatkan;
Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
yang melaksanakan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian, maka peran
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berada pada Holding Institution
yang lebih dominan berada pada spektrum Strategic Guidance dengan tidak
menutup kemungkinan untuk berada pada spektrum lainnya melihat dari konteks
isu yang ada terutama untuk isu-isu baru dimana peran Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman sangat menentukan. Dalam hal ini strategi koordinasi
sangat penting. Renstra yang disusun akan memberikan guidance tentang hal ini;
Mengingat Renstra berada pada level strategis, maka untuk dapat
mengimplementasikannya dibutuhkan rambu-rambu agar implementasi tersebut
dapat terlaksana dengan baik, terutama dalam menerjemahkan ke dalam program
dan kegiatan, sehingga kegiatan yang ada di level teknis benar-benar inline dalam
rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman
Beberapa masukan dari para pejabat Eselon 2 dan 3 antara lain sebagai berikut:
a. Bab 1 belum menangkap aspirasi masyarakat secara keseluruhan
b. Penuangan visi harus disempurnakan lagi agar tidak terkesan mengandung 2
substansi (substansi 1 Indonesia mandiri maju dan kuat, substansi 2 menuju
poros maritim dunia) perlu juga dipertimbangkan untuk lebih dipertegas lagi
apa yang ingin kita capai, menjadi „Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia‟
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c. Tata Kelola perlu dipertimbangkan lagi untuk di drop, mengingat beberapa
Renstra K/L masih memuat tata kelola termasuk Renstra KemenPan dan RB
d. Data yang dipergunakan sebagai referensi hendaknya data terbaru
e. Penuangan poros maritim, hendaknya dimulai dengan penuangan konsepsi
agar terlihat lebih sequence sampai kepada apa yang menjadi sasaran akhir
f. Menambahkan lagi isu SDG 14 untuk melihat posisi kita dalam mewujudkan
sasaran akhir dari SDG2
g. Perlu meninjau era sebelum ada kemenko dan setelah ada kemenko
8. Hal-hal yang disepakati antara lain :
a. Untuk menunjukkan kesan percaya diri Kementerian, akan dilakukan
penegasan kembali beberapa hal dalam bab 1
b. Konsepsi poros maritim akan dijadikan masukan dalam penyempurnaan Bab 1
c. Agar tidak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang berbagai terminologi
yang digunakan, maka Bab 1 akan menjadi semacam dictionary yang memuat
definisi-definisi baku tentang terminology yang digunakan
d. Visi akan disempurnakan oleh pihak konsultan menjadi „Indonesia menjadi
poros maritim dunia‟ yang akan dituangkan secara implisit.

3.5.6. Konsultasi Publik Rencana Strategis Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman 2015-2019
Konsultasi publik merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan reviu Sasaran
Strategis Kemenko Kemaritiman. Konsultasi public telah dilaksanakan di 3 lokasi
(barat, tengah dan timur) dengan mengambil sampel-sampel tertentu. Pada bulan
September dilaksanakan di lokasi-lokasi sebagai berikut:
1. Konsultasi publik Renstra wilayah barat.
Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Bung Hatta, Padang. Rapat dibuka oleh
Walikota Padang. Peserta yang hadir pada kegiatan konsultasi publik adalah para
pejabat Eselon I, II, III, IV dan staf lingkup Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman yang diundang, Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Padang,
seluruh Dinas/Badan terkait se-Provinsi Sumatera Barat (daftar hadir terlampir) serta
menghadirkan narasumber dari PT. Hasya Performa Mulia dan PT. Strategic
Development Group (SDG) sebagai Konsultan.
2. Konsultasi publik renstra wilayah tengah.
Kegiatan dilaksanakan di Hotel Mercure-Sabang, Jakarta Pusat. Rapat dibuka
oleh Rapat dihadiri oleh tim Reviu Renstra, Staf Ahli Menteri, dan Tim Konsultan.
Rapat dibuka dengan membahas tentang evaluasi konsultasi publik wilayah barat.
Beberapa masukan dan kesepakatan dari pelaksanaan konsultasi publik antara lain
sebagai berikut :
1. Visi harus dibuat lebih terukur dengan target waktu pencapaian yang jelas dan
tegas agar mudah dipahami masyarakat. Visi harus merupakan solusi atas
permasalahan-permasalahan kemaritiman yang ada. Selain itu, antara visi, misi
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

sampai kepada penuangan ke dalam program dan kegiatan harus memiliki
benang merah yang jelas. Jangka waktu pencapaian visi adalah periode akhir dari
jangka perencanaan sesuai dengan ketentuan Bappenas.
Paramater dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama harus sudah disusun agar
realisasinya dapat dihitung dan pemetaan sektor yang mendukung pencapaiannya
dapat lebih jelas. Untuk indikator yang menggunakan indeks harus menjadi
fokus untuk diformulasikan mengingat kompleksitas dalam penghitungannya
Muatan keamanan maritim harus lebih dipertajam mengingat tingginya tingkat
kriminalitas di laut yang belum tertangani diluar dari yang ditangani oleh TNI
AL
Penggunaan nomenklatur dalam Renstra harus disesuaikan dengan dokumen
perencanaan yang berlaku agar tidak terjadi kerancuan dalam penerjemahan
dalam konteks kebutuhan implementasi
Muatan terkait peningkatan kapasitas generasi muda dalam pembangunan
kemaritiman perlu dikuatkan lagi sebagai muatan Renstra kemaritiman, muatan
maritim dalam kurikulum Pendidikan dapat didorong lebih luas, selain itu kerja
sama dengan perguruan tinggi juga perlu ditingkatkan untuk mendorong
pencapaian Poros Maritim
Pendekatan dalam peta strategis pada level internal business process tidak
menggunakan pendekatan fungsi (sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian),
agar tidak terjebak pada saat penyusunan Indikator Kinerja Utama dan untuk
memudahkan cascading ke level yang lebih rendah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah tetap merupakan acuan utama dalam
pelaksanaan reviu Renstra dengan memperhatikan capaian yang telah ada dan
melihat apa yang ingin dicapai. Reviu mengarah kepada upaya untuk mendorong
kinerja yang belum tercapai.

3. Konsultasi Publik Wilayah Timur
Sesi diskusi dipimpin oleh dua orang fasilitator: 1) Dr. M. Rasman Manafi
(Kemenko Bidang Kemaritiman), 2) Dr. Rijal (Universitas Hasanuddin) diikuti oleh
para akademisi dari berbagai universitas di wilayah Indonesia Timur, pejabat
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat Pemerintah Daerah Kota
Makasar, Pengusaha Kemaritiman, Tim Reviu Renstra Kemenko Bidang Kemaritiman
2015-2019, dan para mahasiswa Universitas Hasanuddin.
Beberapa tanggapan yang disampaikan oleh pembahas sebagai berikut :
1. Pada dasarnya Renstra yang disusun sudah komprehensif, namun data yang
digunakan harus update dengan regulasi terbaru
2. Sejauh ini Kemenko sudah dinilai on the track sebagai coordinator, hanya masih
perlu penguatan dalam aspek pengendalian terutama dalam perumusan
kebijakan dan pelaksanaan
3. Perlu disusun metode implementasi kebijakan (how to compromise) terhadap
Kementerian teknis

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman 131

4. Secara sistematika
harus lebih tegas apakah Renstra fokus kepada
permasalahan nasional ataukah kelembagaan
5. Indikator harus mengacu kepada RPJMN dan Janji Presiden. RPJMN berfokus
kepada daya saing yang premisnya efisiensi dan kemudian berfokus kepada 3
aspek: penguasaan teknologi, sarana prasarana, dan SDM
6. Pengembangan indikator menggunakan 5 pilar yang salah satunya adalah
diplomasi maritim yang mengarah kepada kepentingan ekonomi
7. Renstra harus disinkronkan dengan Permen PPN Nomor 5 Tahun 2014
8. Substansi Renstra juga harus memuat pengelolaan perbatasan, mendorong
penguatan pelayaran rakyat sebagai pendukung poros maritime
9. Menko sebagai provokator memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong
percepatan pelaksanaan kegiatan K/L teknis terkait dalam rangka percepatan
pembangunan kemaritiman
10. Pembahasan Renstra belum banyak bicara permasalahan SDM padahal isu
SDM merupakan sangat penting
11. Konsep PDB maritim belum tergambar dengan jelas
12. Program-program sertifikasi profesi kemaritiman perlu dukungan anggaran yang
memadai
13. Perlu kajian akademis mendalam dalam reviu Renstra
14. Perlu kalibrasi budaya untuk reinventing karakter maritim
15. Aturan hukum harus berpihak kepada masyarakat luas

3.5.7. Entry Meeting Evaluasi RB dan SAKIP
Peserta yang terlibat dalam Entry Meeting Evaluasi RB dan SAKIP oleh
KemenPAN-RB Pokja Penataan Peraturan Perundangan, Pokja Penataan Organisasi
dan Pokja Penataan Manajemen Sumber daya Manusia lingkup Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman adalah Tim Pokja Penataan Peraturan Perundangan,
Pokja Penataan Organisasi dan Pokja Penataan Manajemen Sumber daya Manusia
lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Hasil pelaksanaan Entry Meeting Evaluasi RB dan SAKIP oleh KemenPAN-RB
Pokja Penataan Peraturan Perundangan, Pokja Penataan Organisasi dan Pokja
Penataan Manajemen Sumber daya Manusia lingkup Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di Ruang
Rapat Lantai 6 Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman meliputi:
1. Perlunya komitmen dari anggota kelompok kerja dalam mengerjakan tugas pada
kelompok kerja untuk mempersiapkan dokumen reformasi birokrasi.
2. Sosialisasi gratifikasi kepada seluruh unit kerja Kemenko Maritim secara berkala.
Rapat pertama tentang gratifikasi sudah dilakukan di ruang komisi utama
Gedung BPPT 2 pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 yang dihadiri 158 orang.
Sosialisasi gratifikasi tersebut yang menjadi narasumber adalah Direktur
Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri seluruh pegawai
di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
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3. Sosialisasi SPIP kepada kepada seluruh unit kerja Kemenko Maritim. Kerja sama
dengan BPKP untuk melakukan penilaian risiko organisasi.
4. Whistle Blowing System pada Kemenko Maritim agar segera dilakukan
5. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Secara Berkala akan dipisahkan
kembali dari laporan rutin inspektorat.
6. Evaluasi pembangunan ZI secara berkala (Semesteran). Menurut tim monitoring
dan evaluasi, hal ini sudah pernah dilakukan, namun seperti beberapa poin
lainnya, masih harus dipisahkan dari laporan rutin inspektorat.
7. Pemenuhan jumlah SDM sesuai kualitas dan kuantitas. Hal ini menurut tim
monitoring dan evaluasi belum bisa dipenuhi, Karena belum disetujui oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan
Prima yang dipimpin oleh Kepala Biro Informasi dan Hukum. Hal ini sudah
dilakukan dengan berbagai jenis kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah
pelatih protokoler dan public speaking.
Pada rapat lanjutan yang berlangsung pada tanggal 24 Agustus 2017 bertempat di
Ruang Rapat Lantai 5 Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman yang dihadiri Pokja
Penataan AKIP, Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pokja Penguatan
Pengawasan lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah Tim Pokja
Penataan AKIP, Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pokja Penguatan
Pengawasan lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Hasil pelaksanaan Rapat Persiapan Entry Meeting Evaluasi RB dan SAKIP oleh
KemenPAN-RB Pokja Penataan AKIP, Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
dan Pokja Penguatan Pengawasan lingkup Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman meliputi:
1. Perlunya komitmen dari anggota kelompok kerja dalam mengerjakan tugas pada
kelompok kerja untuk mempersiapkan dokumen reformasi birokrasi agar
mencapai target yang diharapkan untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasi
Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman.
2. Ada 8 poin penting yang menjadi konsentrasi rapat terkait pekerjaan rumah dari
tim monitoring dan evaluasi. Delapan poin tersebut menjadi poin-poin yang akan
dibahas pada rapat ini, sebagai berikut :
a. Sosialisasi gratifikasi kepada seluruh unit kerja Kemenko Maritim secara
berkala. Hal ini sudah dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi. Rapat
pertama tentang gratifikasi sudah dilakukan di ruang komisi utama Gedung
BPPT 2 pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 yang dihadiri 158 orang.
Sosialisasi gratifikasi tersebut yang menjadi narasumber adalah Direktur
Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Udangan ditujukan kepada
para pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, pejabat administrator dan
pengawas. Selain itu diundang juga seluruh pegawai di Kementerian
Koodinator Bidang Kemaritiman.
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b. Sosialisasi SPIP kepada kepada seluruh unit kerja Kemenko Maritim.
Menurut tim monitoring dan evaluasi, hal tersebut sudah dilakukan. Tinggal
diminta data dukungnya untuk mendukung evidence Reformasi Birokrasi.
c. Kerja sama dengan BPKP untuk melakukan penilaian risiko organisasi. Poin
ini sudah pernah dilakukan namun tidak bekerja sama dengan BPKP. Karena
sudah pernah dilakukan, maka yang dilakukan hanya tinggal menyelesaikan
data dukungnya.
d. Sosialisasi Whistle Blowing System kepada kepada seluruh unit kerja Kemenko
Maritim. Ini merupakan poin penting untuk menjadi pendukung anti korupsi
di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dalam hal ini, belum
dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, namun akan
dilakukan segera di tahun ini.
e. Poin kelima adalah Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Secara
Berkala. Dalam poin ini, dipaparkan oleh Inspektur bahwa sudah pernah
dilakukan, namun akan dipisahkan kembali dari laporan rutin inspektorat.
f. Evaluasi pembangunan ZI secara berkala (Semesteran). Menurut tim
monitoring dan evaluasi, hal ini sudah pernah dilakukan, namun seperti
beberapa poin lainnya, masih harus dipisahkan dari laporan rutin inspektorat.
g. Pemenuhan jumlah SDM sesuai kualitas dan kuantitas. Hal ini menurut tim
monitoring dan evaluasi belum bisa dipenuhi, Karena belum disetujui oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
h. Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan
Prima yang dipimpin oleh Kepala Biro Informasi dan Hukum. Hal ini sudah
dilakukan dengan berbagai jenis kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah
pelatih protokoler dan public speaking.
3. Poin – poin tersebut tidak jauh berdeda dengan hasil rapat pada saat tangga 23
Agustus 2017 yang lalu Karena pada saat melaksanakan evaluasi dan monitoring
pada 8 area perubahan, di selenggarakan selama 2 hari pada tanggal 23 Agustus
2017 dan 24 Agustus 2017.
Hasil rapat pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi KemenPAN-RB tahun 2017
membahas tentang prgres dan kesiapan masing-masing tim pokja 8 area perubahan di
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai berikut:
1. Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB yang akan
dilaksanakan selama 30 hari kerja yang akan dimulai pada tanggal 14 September
2017 sampai dengan 27 Oktober 2017.
2. Masing-masing tim pokja harus mempersiapkan paparan terkait perkembangan
pelaksanaan pokjanya sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh KemenPANRB pada saat penyampaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2016.
3. Pengumpulan data dukung masing-masing pokja, survey internal dan eksternal
dan exit meeting.

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman 134

4. Pelaksanaan survey internal integritas organisasi diharapkan bisa mencakup
seluruh PNS dari pejabat eselon I, II, III,IV, dan staf pelaksana, sebanyak kurang
lebih 100 orang.
5. Data dukung untuk kegiatan Evaluasi KemenPAN-RB akan disiapkan dan
dikumpulkan tiap masing-masing pokja Reformasi Birokrasi secepatnya.
6. Perlu pelaksanaan survey internal integritas organisasi Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman guna mendukung permintaan Evaluator KemenPAN-RB
terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3.5.8. Penyusunan RKA-KL Tahun 2018
Pada tanggal 14 Juli dan 18-19 Juli 2018 telah dilaksanakan rapat dan
penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2018. Terdapat isu krusial dalam penyusunan
anggaran kali ini, yaitu kebijakan pengurangan mata anggaran perjalanan untuk
seluruh mata anggaran kegiatan (MAK). MAK yang dimaksud adalah MAK 524 dan
turunannya, dengan nilai batas maksimal adalah 30% dari pagu total anggaran.
Kebijakann ini ini sangat sulit untuk dilakukan oleh kementerian koordinator karena
hampir semua anggaran digunakan untuk MAK 524 ini.
Untuk mensiasasi kebijakan pembatasan penganggaran MAK 524 tanpa
mengurangi kegiatan dan dukungan terhadap pencapaian kinerja, tugas dan fungsi,
maka sebagian unit kerja mengalihkan anggaran ke anggaran paket kegiatan, terutama
paket konsultansi atau jasa lainnya.

3.5.9. Pembahasan RPP Industri Maritim
Pembahasan RPP dilakukan dengan metoda FGD yang dibuka oleh Asisten
Deputi Industri Penunjang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman . FGD ini adalah
membahas latar belakang mengapa diperlukannya RPP Industri Maritim yang terkait
dengan UU No. 32 tahun 2004 pasal 27 ayat 3 dan masalah– masalah yang terkait
dengan Pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 berisi tentang jenis-jenis industri maritime yang
dijabarkan dalam 4 poin, yaitu galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku
cadang, peralatan kapal, dan perawatan kapal. Berikut catatan hasil rapat yang
dilakukan:
1. Tim Pokja akan dibentuk dari beberapa pihak terkait seperti Kementerian
Perindustrian, Iperindo, BPPT, dan lain-lain.
2. Tim Koordinasi PMU telah mengidentifikasi regulasi–regulasi dan peraturan
perundangan. Diskusi dilanjutkan dengan membahas dan menambahkan
regulasi–regulasi yang telah diidentifikasi.
3. Regulasi–regulasi yang dicantumkan juga belum termasuk bangunan lepas
pantai, floating structure, industri ship breaking/ship recycling.
4. RPP diharapkan dapat menyatukan perbedaan yang terdapat di beberapa sektor
seperti pertahanan, bangunan lepas pantai, perikanan, pariwisata, energi, pesisir
dan lain-lain. Disarankan ada kajian lebih lanjut tentang UU yang berkaitan
tentang industri maritim tentang sektor-sektor yang telah disebutkan diatas.
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5. Diharapkan PP nanti mengatur penggunaan SDM dan bahan baku untuk
industri maritim dalam negeri. PP juga diharapkan mengatur sasaran pasar agar
tidak terfokus mengarah ke dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri. Juga
diharapkan mengatur kemitraan dengan negara yang lebih maju secara industri
maritim seperti Jepang, Korea, Cina. Dengan kemitraan yang teregulasi,
diharapkan banyak transfer pengetahuan dari negara negara tersebut.
6. Diperlukan pendataan tentang kemampuan bangsa di bidang teknologi industri
maritim sehingga juga bisa menjadi dasar di RPP.
7. Sebaiknya dibuat definisi tentang industri perkapalan pada RPP. Dari diskusi ini
disetujui bahwa industri perkapalan mencakupi bangunan lepas pantai dan
dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan fungsi; pembuatan baru (termasuk desain),
perbaikan, dan industri komponen.
8. Terdapat industri scrapyard yang juga harus dibahas dalam RPP, sebagai catatan
Industri scrapyard ini memiliki potensi yang besar karena permintaan dari pasar
global yang cukup besar. Impor scrap metal juga bisa dikurangi dengan
meningkatkan produksi industri scrapyard.
9. Industri scrapyard memiliki regulasi yang berbeda dari industri perkapalan.
Galangan yang dibuat khusus untuk industri scrapyard banyak yang tidak
mengacu pada standar IMO untuk acuan ship recycling mengenai standar
lingkungan.
10. Industri perkapalan dan galangan kapal rakyat sebaiknya tercakup dalam RPP
ini karena memiliki potensi besar karena jumlahnya yang banyak.
11. Permasalahan utama industri galangan kapal adalah kerja sama antar lembaga
yang terkait industri galangan seperti industri komponen dan peraturan klas
asing.
12. Terdapat juga permasalahan kapal bekas yang masih melakukan impor karena
secara bisnis menguntungkan, namun hal ini bisa ditanggulangi karena sudah
ada regulasi yang mengatur impor kapal bekas dan sudah ada kerja sama dari
INSA dan IPERINDO mengenai impor kapal bekas.
13. Disarankan dimasukan ke dalam RPP Industri Maritim untuk membentuk
regulator/lembaga/komite yang mengatur kebutuhan impor dan penggunaan
kapal dalam negeri.
14. Identifikasi masalah masing–masing galangan sebaiknya tidak disamaratakan
karena masing-masing memiliki fasilitas dan masalah yang berbeda–beda
Galangan kapal juga disarankan ditetapkan spesialisasinya agar efektif.
15. Sudah terdapat database standarisasi yang disimpan di Kementerian
Perhubungan, namun sebaiknya dipindah ke lembaga netral dan disimpan di
bagian puslitbangnya. BKI agar memberikan sertifikasi yang diakui oleh
national dalam industri bahan baku, material dan komponen, dengan
memenuhi “standar, kualitas, dan sertifikasi” dalam negeri dapat bersaing
dengan produk luar negeri.
16. Identifikasi masalah Tol Laut: Daerah yang memiliki disparitas harga yang
tinggi disebabkan oleh masalah trayek, kapal yang membawa barang ke daerah
LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TAHUN 2017

Halaman 136

tersebut sering kali tidak memiliki barang untuk dibawa kembali sehingga
pelayaran menjadi tidak efektif secara biaya. Beberapa masalah yang
menyebabkan hal ini terjadi contohnya, penimbunan barang di daerah,
penyebaran barang yang tidak terkontrol, dan pengawasan daerah yang relatif
lemah.
17. Untuk program Tol Laut, disarankan untuk melakukan dana subsidi ke kapal –
kapal swasta yang sudah punya jalur pelayaran ke daerah yang memiliki
disparitas harga yang tinggi. Diharapkan untuk melakukan pengawasan yang
ketat untuk dana yang disubsidikan agar program berjalan lebih efektif.
18. Disarankan kapal yang menjadi bagian dari Tol Laut didefinisikan sebagai
infrastruktur yang dibawahi direktorat khusus perkapalan, namun terkendala
masalah finansial untuk pendanaan kapal sebagai infrastruktur.
19. Untuk industri komponen, masalah – masalah utama yang terjadi adalah para
pelaku industri komponen mencari suplai yang murah dan memiliki kualitas
bagus. Dua hal tersebut dimiliki oleh suplai luar negeri sehingga pelaku industri
banyak melakukan impor. Bahan baku yang lebih mahal di dalam negeri juga
menjadi penghambat berkembangnya produksi industri komponen dalam
negeri. Industri komponen juga belum mengarah ke pasar global, sehingga
perkembangan tidak menjadi efektif.
20. Mengenai industri komponen, tidak semuanya harus dikuasai oleh dalam negeri
mengingat banyaknya jumlah komponen kapal dan terbatasnya kemampuan
produksi komponen dalam negeri. Harus ditetapkan komponen prioritas yang
akan diproduksi dalam negeri. Kemitraan dengan negara – negara maju seperti
Jepang, Korea dan Cina juga penting untuk dibahas untuk meningkatkan
kapasitas produksi komponen dalam negeri.
21. Investor asing yang ingin berinvestasi di dalam negeri ke industri komponen ini
disarankan untuk dipermudah prosesnya agar bisa mempercepat kemajuan
industri komponen, dan suasana yang harus dibangun dengan para investor
asing adalah melakukan transfer of technology. Kemudahan ini sebaiknya diatur di
RPP Industri Maritim.
22. Untuk standarisasi komponen, BKI dianggap memiliki prosedur sertifikasi yang
lama, sehingga disarankan untuk meneliti prosedur yang bisa dijadikan lebih
efisien.
23. Terdapat masalah mengenai komponen kapal yang impor tetapi assembly dari
bahan baku yang dilakukan di dalam negeri. Diharapkan ada regulasi yang
mengatur hal ini.
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IV. PERKEMBANGAN SUMBER DAYA
4.1 Kelembagaan
Berdasarkan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, susunan organisasi Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman meliputi:
1. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
3. Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Alam dan Jasa;
4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur;
5. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, dan Budaya Maritim;
6. Staf Ahli Bidang Hukum Laut;
7. Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi Maritim;
8. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan
9. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.
Secara umum, sampai dengan akhir tahun 2017 di seluruh unit kerja di Kemenko
Bidang Kemaritiman masih sangat kekurangan pegawai. Bahkan Deputi Bidang
Koordinasi Infrastruktur belum memiliki staf PNS, dan hanya dibantu 2 staf pelaksana
tenaga kontrak untuk setiap kegiatan.
Komposisi jumlah sumber daya manusia pada Kemenko Bidang Kemaritiman
sampai dengan akhir tahun 2017 telah ada penambahan dan lebih baik dari kondisi
pada tahun sebelumnya. Jumlah seluruh pegawai berjumlah berjumlah 606 orang yang
terdiri dari unsur pegawai PNS (termasuk TNI/Polri) 185 orang, serta pegawai nonPNS 289 orang. Sementara itu berdasarkan jenjang jabatan eselon I, II, III dan IV di
lingkungan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dari kebutuhan
sebanyak 140 jabatan, hingga saat ini baru teralokasikan untuk 121 jabatan eselon I, II,
III dan IV atau sekitar 86,42%. Masih ada sekitar 19 jabatan (setingkat eselon) yang
belum terisi. Sementara itu untuk jabatan fungsional/pelaksana masih kekurangan 380
pegawai (ASN/PNS).
Adapun data jumlah pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
berdasarkan jenjang jabatan pada tabel berikut ini:
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Tabel 2 Jumlah Kondisi Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman
No

Pejabat/Eselon

Kebutuhan

Jumlah
Belum
Terpenuhi
Terpenuhi Terpenuhi
(%)

1.

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

9

7

2

77,78

3.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

24

22

2

91,67

4.

Jabatan Administrator

68

56

12

82,35

5.

Jabatan Pengawas

39

36

3

92,31

6.

Staf fungsional

466

99

367

21,25

Jumlah Eselon (PNS)

606

226

380

37,25

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa Kemenko Bidang Kemaritiman masih
terdapat kekurangan staf fungsional/pelaksana (PNS) sebanyak 380 orang. Sebagai
antisipasi kekurangan staf pelaksana/fungsional, telah diangkat staf kontrak/non PNS
sebanyak 299 orang dengan rincian: pendukung administrasi 200 orang; keamanan 47
orang; petugas kebersihan 29 orang, pramubakti 30 orang; dan pengemudi 40 orang.
Rincian jabatan yang belum terisi adalah sebagai berikut:
 Jabatan eselon I: 2 Staf Ahli;
 Jabatan eselon II: 1 Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim, Deputi
Bidang Koordinasi Bidang Kemaritiman;
 Jabatan eselon III: 12 Jabatan belum terisi; dan
 Jabatan eselon IV: 3 Jabatan belum terisi;
Untuk pemenuhan pegawai bagi jabatan administrator dan pengawas sampai saat
ini dalam tahap proses seleksi. Sedangkan untuk penambahan staf
fungsional/pelaksana (PNS) pada akhir tahun telah mendapatkan tambahan 48 calon
ASN hasil dari seleksi mandiri (40 orang) dan 8 orang dari lulusan STAN.

4.2 Sumber daya Keuangan
4.2.1. Realisasi Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2017, Anggaran Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman telah disahkan pada tanggal 07 Desember 2017, dan telah diunggah di
DIPA online Kementerian Keuangan dengan DIPA Induk Nomor: SP DIPA120.010/2017, serta DIPA Petikan Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2017 dengan besar
Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp. 350.532.233.000,-. Pada tahun 2017 juga telah
dilakukan perubahan anggaran. Dalam DIPA APBNP tersebut, pagu anggarannya
menjadi sebesar Rp 300.532.233.000,-. Dari sisi realisasi, Kemenko Bidang
Kemaritiman memiliki tingkat penyerapan anggaran sebesar 88,74% yaitu dengan nilai
Rp 262.689.784.104,-.
Kebijakan dan isu yang ditangani Kemenko Maritim di saat pelaksanaan APBN
TA 2017 sering kali tidak sama dengan saat APBN 2017 disusun, yaitu di tahun 2016.
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Untuk mengatasi hal ini maka disediakan mekanisme revisi anggaran yang berfungsi
untuk mengakomodasi perubahan kebijakan dan kegiatan pada APBN 2017. Terdapat
3 jenis revisi anggaran, yaitu revisi anggaran POK, Kanwil dan DJA. Perbedaan revisi
ini diatur dalam PMK 10/PMK.02/2017 tentang tata acara revisi anggaran. Pada
tahun 2017 Kemenko Maritim melakukan 8 kali revisi dan 1 revisi perbaikan pagu
minus setelah masa pelaksanaan TA 2017 selesai. Revisi tersebut adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Revisi perubahan pejabat KPA
Revisi penyiapan Rakornas (2 kali revisi)
Revisi APBNP
Revisi Kanwil
Revisi Kanwil (Nopember)
Revisi Kanwil Penambahan Tunjangan Kinerja (Desember)
Revisi Perbaikan Pagu Minus (Januari 2018).
Tabel 3 Pagu dan Realisasi TA 2017 per Unit Eselon I

Unit Kerja

Pagu

Realisasi

% Capaian

Program Dukungan Manajemen dan Fasilitasi
Sekretariat

169,487,689,000

148,040,355,467

87.35%

Program Koordinasi Kebijakan
Deputi I

29,750,000,000

29,423,059,620

98.90%

Deputi II

25,750,000,000

21,126,855,340

82.05%

Deputi III

27,690,344,000

23,032,374,085

83.18%

Deputi IV

47,854,200,000

45,067,139,592

94.18%

Total

300.532.233.000

262.689.784.104

88,74

Sementara itu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi
keuangan tahun 2017 lebih baik dari pagu anggaran resmi. Jika berdasarkan pagu
DIPA realisasi tahun 2016 adalah 63,87%, sementara jika dihitung dari pagu efektif
(pada tahun 2016 terdapat pemblokiran anggaran) 90,87%.
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Gambar 6 Pagu dan Realisasi TA 2017 per Unit Eselon I
Dari grafik dan tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi dari masingmasing unit kerja tidak terlalu berbeda jauh. Adapun rincian realisasi penggunaan
anggaran Kemenko Maritim untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Realisasi Anggaran/Bulan TA. 2017
BULAN
JAN
3.421.993.754

FEB
7.884.998.639

MAR
APRIL
MEI
JUNI
8.894.087.289 14.644.682.681 24.378.050.233 13.648.405.411
BULAN

JULI
AGT
SEP
OKT
NOV
DES
24.424.757.148 19.676.239.325 15.564.319.285 23.030.331.337 35.742.341.938 78.459.377.064
100

Realisasi Anggaran Per Bulan
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Gambar 7 Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Bidang Kemaritiman TA. 2017
Jika dilihat dalam grafik diatas, terlihat bahwa realisasi keuangan tiap bulan
cenderung naik dari awal tahun, dengan peningkatan tajam pada akhir tahun.
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Diharapkan di masa mendatang pencapaian realisasi keuangan tersebut bisa mengikuti
kurva S, sehingga tidak ada lonjakan kegiatan pada akhir tahun anggaran.
Tabel 5 Realisasi Anggaran Kumulasi TA. 2017
BULAN
JAN

FEB

501,306,654

8.386.305.293

MAR

APRIL

MEI

JUNI

17.341.238.902

32.303.822.470

57.443.638.628

71.198.677.365

NOV

DES

BULAN
JULI

AGT

SEP

OKT

96.261.429.320 117.323.907.480 132.971.972.704 156.356.769.270 191.298.320.638 262.158.674.905

Sementara jika dilihat dalam grafik di bawah, terlihat bahwa realisasi keuangan
kumulatif, cenderung naik dengan stabil stabil, dengan sedikit peningkatan pada akhir
tahun.
300
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Dalam Jumlah (Miliar
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Gambar 8. Perkembangan Kumulasi Realisasi Anggaran TA. 2017

4.2.2. Dukungan Program terhadap Pencapaian Kinerja
A. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Koordinator Bidang kemaritiman
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman mendapat alokasi sebesar Rp Rp
169.487.689.000,- Pada akhir tahun 2017 anggaran yang terealisasi untuk
melaksanakan kegiatan adalah sebesar 148.040.355.467,- atau 87,35% dari pagu. Target
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dimaksud adalah: Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi; Persentase
pengelolaan sumber daya berbasis IT; Nilai Akuntabilitas Kinerja; Nilai AKIP; Nilai
Reformasi Birokrasi; dan Tingkat kehandalan laporan keuangan dan BMN sesuai
ketentuan yang berlaku.
Program Dukungan Manajemen dan Fasilitasi juga berhasil memfasilitasi
Deputi-deputi di lingkup Kementerian Koordinator merealisasikan capaian kinerja
yang ditetapkan. Fasilitasi yang utama diberikan dari Program ini antara lain meliputi:
1. Penyusunan pengajuan pencairan anggaran ke KPPN sehingga pelaksanaan
kegiatan dalam pencapaian kinerja dapat terlaksana
2. Pengajuan rancangan peraturan (peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan
instruksi presiden) ke sekretariat kabinet/kementerian hukum dan HAM.
3. Proses rekruitmen pegawai (PNS dan honorer), sehingga terdapat tambahan
tenaga dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target kinerja.
4. Penambahan sarana dan prasarana kerja yang lebih memadai.
B. Dukungan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman
Untuk mendukung pelaksanaan program Koordinasi Pengembangan Kebijakan
Kemaritiman telah dianggarkan sebesar Rp 131.044.544.000,-. Anggaran tersebut
masuk dalam anggaran Kesekretariatan. Dari realisasi anggaran sebesar Rp
118.649.428.637,- atau 90,54%, Kemenko Bidang Kemaritiman telah menghasilkan
beberapa rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman. Jika dilihat dari pemanfaatan
penggunaan anggaran, Kemenko Kemaritiman berhasil dimanfaatkan anggarannya
secara optimal. Secara keseluruhan pencapaian kinerja Kemenko Kemaritiman untuk
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman sebesar 93,61%.
C. Realisasi per Jenis Belanja
Jika dihitung dari Pagu anggaran efektif, maka belanja barang memiliki pagu
terbesar yaitu Rp 241,11 milyar (80,23%); kemudian belanja modal sebesar 31,56
Milyar (10,50%) dan yang terkecil belanja pegawai sebesar Rp 27,86 Milyar (9,27%).
Realisasi per jenis belanja yang tertinggi (jika dihitung dari PAGU DIPA APBNP)
belanja modal sebesar 97,81%; belanja barang 88,16%; dan belanja pegawai sebesar
83,51%.

Tabel 6 Pagu dan Realisasi TA 2017 per Jenis Belanja
No
1
2

Kode | Nama Jenis
Belanja
51|BELANJA
PEGAWAI
52|BELANJA

Pagu

Realisasi

Persentase
Realisasi

Blokir

27,865,308,000

23,270,726,588

83.51%

0

241,110,272,000

212,552,943,129

88.16%

940,344,000
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3

BARANG
53|BELANJA
MODAL

31,556,653,000

30,866,114,387

Nilai PAGU (Rp.000

300.532.233.000 266.689.784.104

97.81%

0

88,74%
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100
50
-

51 Belanja Pegawai

52 Belanja Barang

53 Belaja Modal

PAGU

27.865.308.000

241.110.272.000

31.556.653.000

REALISASI

23.270.726.588

212.552.943.129

30.866.114.387

83,51%

88,16%

97,81%

% REALISASI

Gambar 9 Pagu dan Realisasi TA 2017 per Jenis Belanja
Persentase realisasi keuangan tersebut di atas jika dibandingkan dengan realisasi
tahun sebelumnya: belanja pegawai sebesar (81,68%), belanja modal (76,64%); dan
belanja barang (58,56 %), maka seluruh jenis belanja mengalami peningkatan. Hal ini
terjadi karena pelaksanaan kegiatan (frekuensi dan peserta) lebih banyak/baik. Salah
satu penyebabnya adalah karena adanya penambahan pegawai termasuk pejabatnya.
Jika di tahun 2016 terdapat 120 pejabat dari total 166 PNS, maka di tahun 2017
terdapat 127 pejabat dari total 266 PNS.
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V. KENDALA DAN PERMASALAHAN
Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2017 adalah:
1. Pemahaman dalam hal pengadministrasian keuangan masih terdapat perbedaan.
2. Pola kerja di unit kerja keuangan masih belum dapat mengimbangi dinamika kerja
dari unit kerja teknis.
3. Minimnya jumlah tenaga pegawai kemenko bidang kemaritiman, terutama
jabatan fungsional (tertentu dan umum).
4. Reviu Rencana Strategis (Renstra) belum selesai disusun
5. Masih terdapat Perjanjian kinerja di eselon I dan II yang belum sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Demikian pula dengan indikator kinerja dalam perjanjian
Kinerja tersebut masih ada yang belum sesuai
6. Dalam menjalankan fungsi koordinasi secara umum masih sebatas dengan
Kementerian/Lembaga di Pusat, sedangkan dengan Pemerintah Daerah masih
perlu pengenalan lebih dalam mengenai tugas dan fungsi kementerian koordinator
bidang kemaritiman, sehingga isu-isu yang ada di daerah mampu teridentifikasi
secara tepat sehingga dapat menentukan rekomendasi kebijakan/langkah-langkah
yang tepat.
7. Banyaknya regulasi dan kewenangan yang tumpeng tindih serta adanya ego
sektoral Kementerian/Lembaga yang dapat menghambat lajunya pembangunan di
bidang kemaritiman.
8. Beberapa pegawai yang mendaftarkan diri untuk menjadi pegawai Kemenko
Bidang Kemaritiman mengalamai hambatan dan atau keterlambatan proses
administrasi di instansi asal.
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VI. PENUTUP
Laporan kegiatan TA. 2016 ini disusun berdasarkan realisasi kegiatan dan
Sasaran Strategis tahun anggaran 2016 yang telah disusun oleh Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman. Laporan yang berisikan informasi kegiatan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selama TA 2016 sebagai media
informasi dan komunikasi untuk lebih mengenalkan segala bentuk aktivitas Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh komunikasi
yang baik dan kerja sama terkait dengan bidang kemaritiman/ pihak-pihak yang
berkepentingan.
Dalam rangka peningkatan atau perbaikan capaian (kualitas dan kuantitas) kinerja
telah dilakukan beberapa hal, yaitu:
1. melakukan Reviu Renstra kementerian
2. penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. penggunaan aplikasi e-Planning untuk perbaikan penyusunan rencana kerja (Renja)
4. penajaman proses perencanaan kerja dan target kinerja dengan memperhatikan
program-program prioritas
5. penambahan jumlah pegawai, baik dari CPNS maupun rekruitmen dari instansi lain,
atau penambahan tenaga kerja kontrak
6. Perbaikan aplikasi sistem pengelola data kinerja dan sistem pelaporan
Sedangkan untuk perbaikan di masa mendatang, maka direkomendasikan beberapa
hal sebagai berikut:
1. sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi AKIP perlu dilakukan peningkatan
pemutakhiran perencanaan dengan teknologi informasi, pengumpulan data yang
lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematika analisis yang lebih
komprehensif.
2. melakukan pengusulan penambahan CPNS terutama untuk jabatan fungsional
tertentu dengan keahlian teknis (bidang yang sesuai dengan Deputi) dan fungsional
lain seperti perencana, analis kebijakan,
3. perbaikan aplikasi pelaporan (alikasi berbasis balanced score card dan e-Laporan)
4. melaksanakan pelatihan (diklat, bimtek, workshop) untuk peningkatan keahlian dan
kompetensi pegawai
5. peningkatan kesadaran dan pengetahuan, terutama di level pimpinan, akan perlunya
penyusunan rencana kerja/kegiatan dan kinerja yang terukur (dapat dicapai dan
dihitung capaiannya) dan sesuai dengan tugas/fungsi unit kerjanya
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