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Pembangunan Daerah dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam

• Kedua tujuan yang harus tercapai
– Peningkatan pendapatan masyarakat
– Pelestarian sumber daya alam

• Dekotomi pembangunan yang klasik
– “Pertumbuhan” atau “lingkungan hidup”?

• Bagaimana dampaknya desentralisasi terhadap
pembangunan daerah?
– Desentralisasi untuk pembangunan daerah?
– Desentralisasi untuk pelestarian lingkungan hidup?



Tujuan Desentralisasi

• Alokasi sumber daya (resource) yang lebih efisien
– Pengelolaan barang publik lokal sebaiknya diserahkan

ke pemerintah daerah yang lebih tahu tentang daerah
– Apakah Pemda mampu untuk mengelolanya?

• Demokratisasi administrasi pembangunan
– Dari “top-down” ke “bottom-up”
– Dari “pembinaan” ke “pemberdayaan”
– Masyarakat diutamakan
– Pemerintah sebagai fasilitator



Kewenangan Daerah tentang Pengelolaan
Sumber Daya Laut [UU No. 32/2004] (1)

• Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan
pengelolaan kekayaan laut

• Pengaturan administratif
• Pengaturan tata ruang
• Penegakan hukum terhadap peraturan yang 

dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan
kewenangannya oleh Pemerintah

• Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
• Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara



Kewenangan Daerah tentang Pengelolaan
Sumber Daya Laut [UU No. 32/2004] (2)

• Provinsi: paling jauh 12 mil laut diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan

• Kab/Kota: 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi
• Ini tidak berlaku untuk penangkap ikan oleh

“nelayan kecil” (penangkapan ikan secara
tradisional [UU No.22/1999])



Dukungan/Bantuan dari USAID (CRMP-II)
untuk pembentukan Perda

• Untuk Perda tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir Terpadu

• Persiapan Materi Acuan Penyusunan Perdanya
• Contoh pembentukan Perda

– Perda Kabupaten Minahasa No. 2/2002 tentang
Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu
Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa

– Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 38/2003 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu
Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara



Contoh:
Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Wilayah

Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
(Pasal 2, Perda Kab Minahasa No. 2/2002)

• Prinsip keseimbangan dan berkelanjutan
• Prinsip keterpaduan
• Prinsip pengelolaan berbasis masyarakat
• Prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir
• Prinsip akuntabel dan transparan
• Prinsip pengakuan terhadap kearifan tradisional

masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya
pesisir



Perda tentang Sumber Daya Laut
di Kab Pangkep (contoh)

• Perda No. 3/2003 tentang Pajak Pengambilan
Hasil Kekayaan Laut

• Perda No. 10/2002 tentang Retribusi Pelayanan
Jasa Ketatausahaan

• Perda No. 10/2001 tentang Larangan
Pengusahaan dan Perusakan Terumbu Karang
dalam Wilayah Perairan Kab Pangkep

• Peraturan Desa Mattiro-Matae (Kec Liukang
Tupabbiring Kab Pangkep) No. 5/2002 tentang
Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya
Laut dan Perikanan yang Berbasis Masyarakat



Cara Pengelolaan Sumber Daya Laut
bisa berbeda tergantung:

• Sejarah wilayah
• Keadaan jumlah penduduk dan tingkat potensi

sumber daya laut
• Mobilitas masyarakat/nelayan
• Tujuan pasar (dunia atau lokal)
• Tujuan usaha (komersial atau subsistence)



Sistem Ekonomi
di Sekitar Kepulauan Spermonde

• Mobilitas masyarakat cukup tinggi
– Luasnya perairan “publik” maka nelayan sangat mudah

berlayar ke perairan yang jauh
– Tersebar komunitas keluarganya di wilayah luas

• Usaha perikanan subsistence
– Sedikitnya jumlah penduduk
– Tidak lancar arus barang dari daratan

• Usaha perikanan komersial untuk ekspor
– Pendapatan nelayan tergantung harga pasar dunia
– Cepatnya kehabisan hasil laut yang laku di pasar dunia



Pasar & Mobilitas

• Perikanan untuk pasar dunia/ekspor
– Mekanisme pasar dunia langsung masuk ke perairan

dan tingginya komersialisasi
– Kurang berminat kegiatan kolektif
– Desentralisasi akan mendorong arah komersialisasi? 

• Perikanan untuk subsistence
– Penangkap ikan untuk keberkelanjutan kehidupan

masyarakat, maka tidak boleh dihabiskan
– Ada motivasi kegiatan kolektif
– Desentralisasi akan meningkatkan perhatian Pemda?



Sikap Pemda terhadap Kepulauan 
Spermode: Pangkep dan Makassar

• Administrasi
– Pangkep: 3 Kec; 29 Desa & 0 Kelurahan
– Makassar: 1 Kec; 1 Desa & 11 Kelurahan

• Arahan Pembangunan
– Pangkep: Sarana prasarana, pariwisata, pelestarian

terumbu karang, budidaya ikan kerapu (saat ini rumput
laut diutamakan)

– Makassar: Pariwisata, penawaran pengelolaan pulau-
pulau terhadap investor luar

• Sikap Jangka Pendek & Tujuan Peningkatan PAD 



Beberapa Pemikiran dan Kesimpulan (1)

• Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pemda
– Dasarnya “wilayah laut terbuka (open policy)”
– Desa yang otonom dan Kelurahan yang tak otonom

• Inisiatif pengelolaan sumber daya laut sangat berbeda
– Pulau yang ada kantor Pemda dan Pulau lain

• Proyek pemerintah umumnya mengfokuskan di pulau yang 
ada kantor Pemda dan pulau lain umumnya tidak
tersentuhnya

• Perikanan dan Koneksitas dengan Pasar
– Sambung dengan pasar dunia --- Sulit pengelolaan

wilayah sumber daya laut --- Desentralisasi mungkin
mengarahkan komersialisasi perikanan di Spermonde

– Pengelolaan sumber daya laut secara kolektif
mungkin dilakukan di wilayah usaha perikanan
subsistence



• Proyek Pemda ttg pemberdayaan nelayan kecil
– Pemda bermotivasi untuk meningkatkan PAD
– Masyarakat bermotivasi mendekati Pemda

• Munculnya keinginan pemekaran Kec atau Desa/Kelurahan, 
Penarikan instansi Pemda

• Keinginan adanya Anggota DPRD berasal dari Kec atau
Desa/Kelurahan

• Motivasi Desa/Kelurahan untuk mengelola
sumber daya laut
– Pemda Kab/Kota sedang memikirkan penyerahan

wewenang ke kecamatan dan kelurahan
– Desa dapat mendirikan ‘perusahaan desa’ untuk

meningkatkan kemandirian desa secara finansial
– Jika suatu Kec atau Desa/Kelurahan mulai pengelolaan

sumber daya laut, mungkin lainnya juga akan ikut

Beberapa Pemikiran dan Kesimpulan (2)


