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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.

Dari gambaran kondisi fisik pulau dengan melihat sumberdaya alam

yang ada maupun potensi dari masing–masing pulau, apabila tanpa melalui proses

lanjutan seperti reklamasi dan sebaginya maka Pulau Batu mandi, pulau labuh

Bilik, dan pulau lainya yang berada di kepulauan Aruah adalah pulau yang tidak

berpenghuni yang tidak dapat didayagunakan dalam konteks ekonomi, tetapi

dapat didayagunakan dalam konteks politik ataupun konteks pertahanan dan

keamanan, Pulau-pulau ini dapat dimanfaatkan sebagai daerah pariwisata ataupun

potensi ekonomi yang lain,

Kagiatan perencanaan kepulauan aruah melalui penyusunan rencana

zonasi sudah dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau beserta pihak-pihak yang terkait yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan kepulauan aruah, hanya saja legalisasi rencana zonasi rinci tersebut

sebagai proses penataan ruang wilayah sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2007

sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 belum bisa ditetapkan

dikarenakan belum rampungnya rencana zonasi tersebut. Hal tersebut juga terjadi

pada saat pengelolaan kepulauan aruah masih dibawah keweanangan Pemerintah

Daerah Kabupaten sebelum berubahnya Undang-undang Pemerintahan Daerah

Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana kegiatan perencanaan

dalam bentuk pembuatan Rencana Zonasi belum terealisasi oleh Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir maupu Pemerintah Provinsi, Kegiatan pengawasan dan
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pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya di Kepulauan Aruah

selama ini sudah berjalan dengan baik, baik itu secara prenventif maupun refresif.

Namun kegiatan pengawasan dan pengendalian tersebut terlihat masih memiliki

keterbatasan-keterbatasan dalam upaya mengoptimalkan pengawasan dan

pengendalian tersebut. Berdasarakan hasil temuan peneliti dilapangan, memang

terlihat bahwa terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam upaya melakukan

pengawasan dan pengendalian, seperti sumberdaya manusia, dan juga sarana dan

prasarana yang tersedia, Pengelolaan kepulauan Aruah di Kabupaten Rokan Hilir

terlihat masih belum memenuhi semua dimensi keterpaduan, Dalam hal

pertahanan dan keamanan, masih kurangnya sarana pertahanan  pendukung.

Jumlah  personil  penjaga perbatasan di  pulau terluar dirasakan masih kurang.

Dengan tidak terdapatnya fasilitas kapal patroli di pulau tersebut, maka akan

terasa penjagaan pulau hanya sebagai pengawas kapal-kapal yang lewat di

perairan Selat Malaka, Sementara patroli kapal perang malaysia dilaksanakan

setiap hari dengan menggunakan 3 kapal perang, Peran pemerintah pusat maupun

daerah walaupun sudah dilaksanakan dengan upaya maksimal, masih dirasa

kurang. Hal ini berdasarkan penjelasan nara sumber yang berada langsung di

pulau-pulau terluar dan hanya melihat bahwa  perhatian pemerintah hanya

melaksanakan pendataan  pulau,  dan  belum menyentuh Pemanfaatan pulau baik

ekonomi,pertahana,keamanan,politik, secara maksimal.
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6.2 Saran

6.2.1 Pulau-pulau terluar yang berada diperbatasan harus dikelola secara

terpadu dalam satu badan yang memiliki otoritas khusus, sehingga

pengelolaan pulau-pulau terluar yang berada wilayah perbatasan

dapat direncanakan secara terintegrasi antar berbagai bidang

secara komprehensif dalam suatu master plan. Selain itu harus

mempercepat pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar

negara dengan tanda- tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh

hukum  internasional  serta membangun satuan TNI yang cukup

untuk dipadukan dengan kekuatan nir-militer setempat dalam rangka

menjaga wilayah perbatasan dari segala bentuk ancaman.

6.2.2 Untuk pengamanan pulau-pulau terluar, agar dilengkapi dengan

sarana yang lebih baik. Penyediaan teropong pantau yang

menggunakan inframerah  sanagt diperlukan  dalam rangka

mengamati kejadian  di wilayah perairan sekitar pulau pada malam

hari. Selain itu keberadaan kapal patroli di pulau-pulau yang sudah

memiliki dermaga sangat diperlukan  sebagai efek penggentar bagi

pelaku  tindak  kejahatan yang akan berbuat kejahatan di wilayah

kedaulatan Indonesia dan juga sebagai penggentar bagi negara lain

yang berusaha memasuki wilayah perairan kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

6.2.3 Perlu sinkronisasi dan harmonisasi antara UU No. 27 Tahun 2007

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang
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Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil  dengan  UU  No.

26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang terkait rencana zonasi

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar dilakukan penyempurnaan

RTRWN yang mengintegrasikan tata ruang nasional secara

komprehensif antara ruang laut dan darat.

6.2.4 Perlu revisi UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah

dengan UU   No.   1 Tahun 2014   tentang Pengelolaan   Wilayah

Pesisir   dan   Pulau-Pulau   Kecil terkait pembagian kewenangan

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyesuiakan

dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.Pengaturan  rencana  rinci  tata  ruang  dalam suatu Peraturan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Penataan

Ruang perlu diintegrasikan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5)

UU 27/2007 jo UU 1/2014 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil juga ditetapkan melalui Peraturan Daerah, karena

Jangka waktu RTRW ataupun RZWP-3-K Pemerintah Daerah

keduanya berlaku selama 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau

kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, Pasal 9 ayat (2)

UU 27/2014 mengatur bahwa RZWP-3-K juga harus diserasikan,

diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RTRW pemerintah provinsi

atau pemerintah kabupaten/kota, hal ini menegaskan bahwa keduanya

seharusnya tidak perlu dibuat dengan dua format hukum yang berbeda

(dua Perda).
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6.2.5 Perlu segera ditetapkan pengaturan lebih lanjut terkait izin lokasi  dan

izin pengelolaan yang meliputi syarat, tata cara pemberian,

pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan

Izin Pengelolaan juga pengaturan lebih lanjut terkait investasi asing di

wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  terutama  terkait pengalihan

saham dan luasan lahan.

6.2.6 Perlu diatur lebih lanjut kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi

pengurusan izin oleh masyarakat, dan penetapan sanksinya apabila

kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

6.2.7 Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil agar tetap mengakomodasi hukum adat

setempat mengingat kepatuhan hukum terhadap hukum adat oleh

Nelayan dan pembudidaya ikan lebih kuat dibanding terhadap

hukum formal.


