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B A B  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagi sumber daya alam sudah 

seharusnya mejadi hak negara untuk menguasainya. Hak menguasai negara ini 

meliputi pengaturan dan pengelolaannya, termasuk dalam hal pengelolaan atas 

sumber daya alam yang dikelola oleh asing di atas wilayah kedaulatan Indonesia. 

Pengaturannya melalui perizinan oleh instansi negara serta pengelolaannya tidak 

boleh mengabaikan hak-hak masyarakat termasuk masyarakat hukum adat yang 

ada di wilayah sekitar sumber daya alam itu berada.  

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian 

Indonesia, potensi yang dimiliki Indonesia mencapai US$1.2 triliun per-tahun 

dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 40 juta orang. US$ 2 miliar diantaranya 

ialah meliputi sektor wisata bahari.
1
 Sedangkan data dari Kementerian Kelautan 

dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), potensi pariwisata bahari yang tersebut 

dari seluruh wilayah Indonesia mencapai US$ 29 miliar per tahun.
2
 Potensi 

ekonomi kelautan secara keseluruhan, dari hasil data KKP diperkirakan mencapai 

US$ 1,2 triliun per tahun.
3
 

                                                           
1
 Anninda M. Pemetaan Investasi Sektor Kelautan, dalam Jurnal Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tinjauan Ekonomi & Keuangan (Sumber 
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Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan modal untuk 

melanjutkan pembangunan nasional, demi melanjutkan pembangunan nasional, 

maka Indonesia tidak terlepas dari arus liberalisasi sebagai akibat dari keikut 

sertaannya dalam perdagangan internasional. Sementara ini Indonesia mempunyai 

beberapa Bilateral Invesment Treiries (BIT‟s) dengan negara-negara maju, salah 

satunya adalah dengan China. Berdasarkan kesepakatan tersebut tertuang dalam 

The Promotion and Protection of Invesment pada tanggal 18 November 1994, 

selanjutnya telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 5 

Tahun 1995 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Republik Tiongkok Mengenai Peningkatan Dan 

Perlindungan Atas Penanaman Modal. 

Kebutuhan anggaran yang besar tersebut juga dalam rangka mengejar 

ketertinggalan pembangunan Indonesia dari negara-negara lain, baik di kawasan 

regional maupun kawasan internasional. Saat ini, Indonesia masih belum mampu 

menyediakan anggaran pembangunan yang memadai, sehingga pemerintah masih 

harus berupaya menggali sumber pembiayaan, baik dari sumber pembiayaan 

dalam negeri, maupun sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah 

dengan Penanaman Modal Asing (PMA).
4
 Pada prinsipnya, semua negara 

berkembang termasuk diantaranya Indonesia, membutuhkan penanaman modal 

                                                           
4
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dalam Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.4, No.1, Mei 2002, hlm. 18.  

 



3 
 

(investasi), khususnya asing, yang bertujuan untuk mempercepat laju 

pembangunan nasional di negara tersebut.
5
 

PMA bagi negara berkembang telah menjadi isu utama penggerak 

globalisasi, dan merupakan suatu variabel yang penting dalam pertumbuhan 

ekonomi suatu negara.
6
 PMA terdiri dari berbagai bentuk pengalihan modal, 

seperti: investasi langsung, pinjaman jangka menengah, jangka panjang, investasi 

jangka pendek, pembiayaan ekspor impor dan bantuan pembangunan.
7
Salah satu 

sektor yang perlu dilakukan pengembangan di Indonesia dengan dukungan PMA 

adalah sektor kelautan dan perikanan. Selama ini, sektor kelautan dan perikanan 

masih menjadi sektor marjinal dalam pembangunan ekonomi nasional.Kondisi ini 

menjadi ironi mengingat kelautan dan perikanan memiliki potensi ekonomi yang 

sangat besar dan memberikan kontribusi dalam pendapatan negara.
8
 

Di samping itu, kekayaan alam yang melimpah tersebut didukung dengan 

letak geografis yang sangat strategis, dimana letak geografis Indonesia berada di 

antara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudra Hindia dan 

Samudra Pasifik, sehingga hal ini membuat Indonesia berada dalam persimpangan 

jalur perdagangan internasional. Selain itu, secara demografis, jumlah penduduk 

                                                           
5
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2014), hlm, 66-67.  
7
 Muhammad Ramzi Hasibuan, “Harmonisasi Hukum Investasi dan Hukum Dagang di 

Negara-Negara Asean”,  dalamLex Jurnalica Vol. 3 No. 3 (Agustus 2006), hlm. 140. 
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Indonesia, khususnya penduduk kelas menengah, terus meningkat dari tahun ke 

tahun.
9
 

Dua per tiga wilayah Indonesia merupakan perairan, dimana terdapat 

bagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil.
10

 Pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang besar karena didukung 

letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, dengan adanya ekosistem khas tropis 

yang memiliki produktivitas hayati tinggi antara lain terumbu karang (coral reef), 

padang lamun (sea grass), dan hutan bakau (mangrove).
11

 Selain potensi 

terbarukan dari ekosistemnya, pulau-pulau kecil juga mempunyai potensi tak 

terbarukan, seperti pertambangan dan energi kelautan, serta jasa-jasa lingkungan 

yang bernilai ekonomis tinggi untuk berlangsungnya kegiatan kepariwisataan , 

konservasi dan berbagai jenis pemanfaatan lainnya.
12

 

Pulau Kecil, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, adalah pulau dengan luas lebih kecil atau 

sama dengan 2.000 km
2
 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan 

ekosistemnya.
13

Potensi yang terdapat pada pulau-pulau kecil di Indonesia 

                                                           
9
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 Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Profil Pulau-Pulau Kecil: 

Program Adopsi Pulau, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 

Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2010), hlm. 1. 
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 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Penelitian 

Hukum Tentang Aspek Hukum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Indonesia, (Jakarta: Badan 

Pembinaan Hukum Nasional, 2004), hlm. 1.  
12

  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Ibid. 
13

 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 1 Tahun 2014, 

LN No. 2 Tahun 2014, TLN No. 5490, Pasal 1 angka 3. Pengertian Pulau Kecil tersebut tidak 

mengalami perubahan dari Pengertian Pulau Kecil menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lihat 

Indonesia, Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 

No.27 Tahun 2007, LN No. 84 Tahun 2007, TLN No. 4739.  
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menjadikan pulau-pulau kecil sebagai salah satu prioritas pembangunan sektor 

kelautan dan perikanan.
14

 Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan yang 

telah dilaksanakan selama kurun waktu 15 tahun ini, telah memberikan dampak 

yang cukup signifikan bagi masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia, 

dilakukan dibawah koordinasi Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).
15

 

KKP dibentuk pada tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden 

Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 

26 Oktober 1999, mempunyai nomenklatur Departemen Eksplorasi Laut,
16

 dan 

baru-baru ini ditetapkan organisasi dan tata kerjanya dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementrian Kelautan dan 

Perikanan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara.
17

KKP merumuskan tujuan pembangunan kelautan dan 

perikanan, yang salah satunya adalah: terwujudnya pengelolaan sumber daya 

kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, yang ditandai dengan: terwujudnya 

pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan; meningkatnya nilai 

ekonomi pulau-pulau kecil; dan meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia 

yang diawasi oleh aparatur pengawas KKP.
18
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http://kkp.go.id/index.php/visi-misi-tujuan-dan-sasaran-strategis/?print=print, diakses 

pada tanggal 7 Mei 2017. 
15

http://www.bappenas.go.id/files/2514/0374/8955/pembangunan_kelautan_dan_perikana

n_dalam_prioritas_pembangunan_nasional_2015-2019_Jakarta_28_Januari_2014.pdf, diakses 

pada tanggal 8 Mei 2017. 

   
16

http://kkp.go.id/.php/sejarah-terbentuknya-kementrian-kelautan--dan-perikanan-kkp/, 

diakses pada tanggal  8 Mei 2017. 
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 Presiden RI, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kementrian Kelautan dan 

Perikanan, Peraturan Presiden No.63 Tahun 2015, LN No.111 Thn.2015. 
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http://kkp.go.id/index.php/visi-misi-tujuan-dan-sasaran-strategis/?print=print, Op.cit. 
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Dalam rangka melaksanakan tujuan meningkatkan nilai ekonomi pulau-

pulau kecil, KKP menggiatkan penanaman modal di pulau-pulau kecil.Penanaman 

modal di kawasan pulau-pulau kecil terbuka lebar baik untuk sektor wisata bahari, 

usaha perikanan dan kelautan, pertanian organik, peternakan, industri, 

pemukiman, perkebunan, usaha pertambangan, transportasi, maupun 

pelabuhan.Kesempatan dibuka terbuka baik untuk penanaman modal dalam negeri 

maupun asing.
19

 

Kebijakan PMA di pulau-pulau kecil di Indonesia disebutkan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil (selanjutnya ditulis UU Nomor 1 Tahun 2014), bahwa PMA di pulau-pulau 

kecil tidak dilarang tetapi diiringi sejumlah syarat. Pada pasal 26A ayat (1) UU 

Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan 

perairan di sekitarnya dalam rangka PMA harus mendapat izin Menteri Kelautan 

dan Perikanan. Pada ayat (2) ditekankan bahwa PMA yang akan melakukan 

pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya harus mengutamakan 

kepentingan nasional. Izin yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan baru 

bisa diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
20

 

Dalam rangka mengembangkan PMA di pulau-pulau kecil, KKP melalui 

salah satu direktorat teknisnya, yaitu Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau 

Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, banyak melakukan sosialisasi 

                                                           
19

http://djprll.kkp.go.id/arsip/c/1/Prospek-Bisnis-dan-Investasi-di-Pulau-pulau-Kecil-

sebagai-Masa-Depan-Ekonomi-Indonesia/?category_id=, diakses pada tanggal 9 Mei 2017 
20

Kebijakan untuk membuka peluang penanaman modal asing di pulau-pulau kecil di 

Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, Pasal 26A ayat (1-3). 
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dan mengadakan forum-forum bisnis untuk mempertemukan pemangku 

kepentingan dalam usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data dari 

Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, pada tahun 2015 terdapat 4 (empat) 

investor asing yang telah menyatakan minat investasinya dan sedang difasilitasi 

KKP untuk proses perizinan penanaman modal di pulau-pulau kecil dengan 

kegiatan usaha pariwisata dan resort, yaitu:
21

 

1. PT. Marina Del Ray, untuk lokasi investasi di Pulau Gili Gede, 

Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat; 

2. PT. Surya Namaskar, untuk lokasi investasi di Pulau Keramat, Pulau 

Bedil, dan Pulau Temudong di Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa 

Tenggara Barat; 

3. PT. Pulau Bawah, untuk lokasi investasi di Pulau Bawah, yang berada 

di Kabupaten Anambas, Propinsi Kepulauan Riau; dan 

4. PT. Leadership Islands Indonesia, untuk lokasi investasi di Pulau Widi 

di Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara. 

Berdasarkan pantauan Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, 

perkembangan lanjutan proses PMA calon-calon investor asing yang telah 

mempunyai badan hukum Indonesia tersebut, ada yang sudah sampai pada tahap 

mengurus izin lokasi, namun ada juga yang baru pada tahap mempresentasikan 

rencana investasinya. Semua calon investor PMA tersebut belum ada yang 

memperoleh Izin Menteri Kelautan dan Perikanan, karena persyaratan yang telah 

ditetapkan sesuai ayat (4) Pasal 26A juncto Pasal 16 Nomor 1 Tahun 2014.Tanpa 

izin tersebut, seharusnya investor belum bisa melakukan kegiatan pemanfaatan 

                                                           
21

 Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Perkembangan Fasilitasi Investasi 

Pulau-Pulau Kecil Tahun 2015, (Jakarta: Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2015). 
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pulau-pulau kecil di Indonesia.Dalam pasal tersebut jelas mewajibkan 

kepemilikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan untuk pemanfaatan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K) di seluruh wilayah Indonesia.
22

 Tentunya 

pengaturan ini termasuk juga untuk PMA. 

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari 

sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai 

dengan permukaan dasar laut pada batas luasan tertentu dan/atau untuk 

memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
23

 Izin Pengelolaan adalah izin yang 

diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir 

dan perairan pulau-pulau kecil.
24

 Izin lokasi memberi tekanan bahwa izin yang 

diberikan mengandung penunjukan ruang lokasi tertentu di kawasan perairan 

pesisir sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, sedangkan Izin 

Pengelolaan diberi makna sebagai izin penunjukan bagian tertentu dari kawasan 

perairan pesisir untuk lokasi tempat dilakukan kegiatan usaha.
25

 

Izin-izin tersebut merupakan implementasi konsep yang sudah terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU PWP-3-K) yaitu Hak 

Pemanfaatan Perairan Pesisir (HP-3), yang telah dibatalkan dengan Putusan 

                                                           
22

 Indonesia, UU No.1 Tahun 2014, Op.cit.,Pasal 16. 

 
23

Indonesia, UU No.1 Tahun 2014, Op.cit.,Pasal 1 angka 18. 

 
24

Indonesia, UU No.1 Tahun 2014, Op.cit.,Pasal 1 angka 18A. 

 
25

Biro Hukum Kementrian Kelautan dan Perikanan, Naskah Akademis Rancangan 

Peraturan Pemerintah Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 

(Jakarta, 2015), hlm. 38.  
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Mahkamah Konstitusi menjadi izin pemanfaatan perairan pesisir.
26

 Dalam UU 

Nomor 1 Tahun 2014, izin bukan lagi sebagai pemberian kewenangan untuk 

melakukan kegiatan usaha, namun hanya sebagai penunjukan bagian tertentu dari 

perairan pesisir sebagai lokasi tempat kegiatan usaha yang akan dilakukan. Izin 

Lokasi dan Izin Pengelolaan dalam rangka pemanfaatan WP-3-K hanya 

memberikan kewenangan melakukan perbuatan hukum tertentu yang disebut 

dengan tegas. 

Dalam Pasal 17 UU Nomor 1 Tahun 2014, ditegaskan bahwa Izin Lokasi 

diberikan berdasarkan Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(RZWP-3-K) masing-masing daerah.
27

 Namun, sampai dengan akhir tahun 2015, 

berdasarkan data KKP, baru 13 pemerintah kabupaten/kota yang telah 

menyelesaikan peraturan daerah tentang rencana zonasi, dan 122 pemerintah 

kabupaten/kota sedang dalam proses penyusunan.Di tingkat provinsi, dari 34 

provinsi, baru 7 provinsi (DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera 

Barat, Banten dan Sulawesi Utara) yang telah menetapkan peraturan daerah 

tentang rencana zonasi.
28

 Pemerintah melalui KKP mendorong agar daerah-daerah 

yang belum memiliki peraturan daerah tentang rencana zonasi untuk segera 

menyelesaikan dan menetapkannya dengan peraturan daerah.Dengan rencana 

pengembangan investasi pulau-pulau kecil tersebut, keberadaan perangkat 

                                                           
26

Lihat Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tanggal 16 Juni 2011. 

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 membatalkan pasal-pasal dalam 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, yang terkait dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). 
27

Indonesia, UU No.1 Tahun 2014, Op.cit.,Pasal 17. 
28

 Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dokumen Perencanaan 

Pengelolaan WP3K Yang Telah Dilegalisasi Sampai Dengan Tahun 2014, (Jakarta: Direktorat 

Tata Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015). 
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regulasi terkait rencana zonasi menjadi sangat penting karena menjadi dasar 

pemberian izin-izin pemanfaatan WP-3-K. 

Pentingnya izin pemanfaatan WP-3-K juga terkait kenyataan di lapangan 

bahwa berbagai kepentingan kegiatan di perairan laut berpotensi memicu konflik 

dan tumpang tindih dalam penggunaannya (misalnya kepentingan alur pelayaran, 

nelayan, wisata bahari, konservasi, pertahanan-keamanan/militer, pertambangan, 

penempatan infrastruktur dasar laut, dan lain-lain).Sementara itu para pemangku 

kepentingan, salah satunya, investor dalam rangka penyelenggaraan 

investasi/kegiatan usahanya memerlukan keabsahan dan kepastian hukum untuk 

melindunginya dari potensi konflik tersebut.Dengan Izin Lokasi dan Izin 

Pengelolaan WP-3-K, dimaksudkan investor dapat memperoleh jaminan kepastian 

hukum dan kepastian haknya dalam menyelenggarakan kegiatan usaha.
29

 

Kondisi lain terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh pihak asing yang 

perlu dicermati adalah keberadaan kegiatan usaha yang telah dijalankan/dilakukan 

oleh investor asing di pulau-pulau kecil di Indonesia tersebut, namun belum 

mempunyai izin sesuai UU Nomor 1 Tahun 2014, maupun HP-3 yang sebelumnya 

diatur dalam UU PWP-3-K. Menurut Dietriech G. Bengen, Sekretaris Himpunan 

Ahli Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil Indonesia, banyak investasi pengelolaan 

pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir Indonesia yang dikuasai asing secara ilegal, 

karena tidak menjalin kerja sama dengan pemerintah, bahkan tidak membentuk 

badan hukum resmi.
30

 

                                                           
29

 Biro Hukum dan Organisasi, Kementrian Kelautan dan Perikanan (a), Naskah 

Akademis Rancangan Peraturan Pemerintah Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil, Op.cit., hlm. 1. 

 
30

http://nasional.tempo.co/read/news/2014/06/02/058581933/investor-pulau-pulau-kecil-

ilegal-marak-kembali, diakses pada tanggal 9Mei 2017. 

http://nasional.tempo.co/read/news/2014/06/02/058581933/investor-pulau-pulau-kecil-ilegal-marak-kembali
http://nasional.tempo.co/read/news/2014/06/02/058581933/investor-pulau-pulau-kecil-ilegal-marak-kembali
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Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2014, seluruh kegiatan usaha 

pemanfaatan pulau-pulau kecil wajib menyesuaikan dengan persyaratan dalam 

undang-undang tersebut dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.
31

 

Namun, memasuki di tahun ketiga setelah penetapan UU Nomor 1 Tahun 2014, 

peraturan-peraturan pelaksanaan yang mengatur perizinan yang diamanatkan oleh 

UU Nomor 1 Tahun 2014 tersebut belum ada yang ditetapkan. Usaha-usaha 

pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh pihak asing yang belum mempunyai izin atau 

hanya mendapatkan izin operasional dari pemerintah daerah provinsi dan/atau 

kabupaten/kota, bahkan hanya dengan Memorandum of Understanding (MoU) 

dengan pemerintah daerah, menjadi tantangan pemerintah pusat untuk ditertibkan. 

Berdasarkan data dari Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2015, ditemukan indikasi kegiatan usaha di pulau-pulau kecil di 

Indonesia yang tidak mempunyai izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Usaha-usaha tersebut dimiliki dan dijalankan oleh warga negara asing, seperti di 

Pulau Pabahanan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur terdapat 

Nabucco Island Resort yang dimiliki oleh Wolter Harscher, dan di Pulau 

Cubadak, di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dimana terdapat 

resort Cubadak Paradiso Village yang dimilik oleh Dominique Murail, seorang 

warga negara asing.
32

 Di pulau-pulau kecil yang awalnya tidak berpenghuni, 

                                                                                                                                                               
 
31

Indonesia, UU No.1 Tahun 2014, Op.cit.,Pasal 78 B. 
32

 Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Data dan Informasi Pulau-Pulau Kecil 

Yang Terindikasi Dikuasai Asing, (Jakarta: Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2015). 
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seperti Pabahanan dan Cubadak tersebut, saat ini dibangun resort-resort yang 

kepemilikan dan pengelolaannya berada di bawah kendali warga negara asing. 

Gugusan pulau Wakatobi di Sulawesi Tenggara juga menjadi target para 

pebisnis asing karena keindahan alam dan terumbu karangnya. Pulau Wangi-

Wangi bagian dari Wakatobi terdapat resort yang dimiliki oleh investor dari 

Dubai, dan Sousu Resort milik investor dari Australia. Sedangkan Pulau Hoga di 

Wakatobi juga terdapat resort Wallacea yang dimiliki oleh warga negara 

Inggris.
33

 

Pada mulanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 memberikan 

kesempatan pemanfaatan perairan pesisir dalam bentuk Hak Pengusahaan 

Perairan Pesisir (yang dalam Undang-Undang ini deisebut juga dengan HP-3). 

HP-3 tersebut dapat diberikan kepada orang perseorangan warga negara 

Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan 

Masyarakat Hukum Adat.
34

 HP-3 tersebut termasuk dalam hal pemanfaatan 

Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya. Sedangkan bagi oranga asing yang 

ingin memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya harus 

mendapatkan izin Menteri.
35

 

Namun kemudian, mekanisme pemberian HP-3 tersebut dipandang tidak 

memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Dinyatakan dalam 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

                                                           
33

 Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang 

Laut, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Data dan Informasi Pulau-pulau Kecil Yang 

Terindikasi Dikuasai Asing, Ibid. 

 
34

Indonesia, Op.Cit., Pasal 18. 
 

35
Ibid., Pasal 23 Ayat (7).  
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Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa mekanisme HP-3 mengurangi hak 

penguasaan negara atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

sehingga ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 

Nomor 3/PUU-VII/2010 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. 

HP-3 di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 kemudian diubah 

menjadi izin lokasi. Selain izin lokasi ditambahkan pula izin pengelolaan. Izin 

lokasi diberikan untuk pemanfaatan ruangnya, sedangkan izin pengelolaan 

diberikan untuk memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

lainnya. Sehingga Undang-Undang ini sudah cukup jelas memberikan 

perlindungan sekaligus pembatasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil oleh pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk 

pengelolaan dalam rangka penanaman modal asing. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PULAU-PULAU KECIL 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 

TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN 

PULAU-PULAU KECIL”. 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalah permasalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakan implikasi yuridis berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

terhadap penanaman modal asing di pulau-pulau kecil? 

2. Bagaimanakan hak investor wisata bahari sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian pasti mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai 

dari diadakannya penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implikasi yuridis  berlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil terhadap penanaman modal asing di pulau-pulau kecil. 

2. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap investor wisata bahari 

sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis dalam hal-hal sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Teoritis untuk memberikan masukan dalam penyusunan 

kebijakan berkaitan dengan investasi pulau-pulau kecil dalam rangka 

memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal asing. 

2. Kegunaan Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang terkait dengan penanaman modal asing khususnya 

penanaman modal asing di pulau-pulau kecil, yaitu antara lain sebagai 

berikut: 

1) Kementrian Kelautan dan Perikanan selaku pihak yang berwenang 

memberikan izin penanaman modal asing di pulau-pulau kecil. 

2) Kementrian teknis lainnya selaku pihak yang berwenang 

memberikan izin usaha disektor terkait. 

3) Pemerintah daerah provinsi selaku pihak yang memberikan 

rekomendasi untuk memproses izin penanaman modal asing di 

pulau-pulau kecil. 

4) Pemerintah Daerah kabupaten selaku pihak yang memberikan 

pertimbangan teknis untuk rekomendasi dan izin penanaman modal 

asing di pulau-pulau kecil. 

5) Investor asing dan masyarkat pada umumnya, agar mengetahui 

regulasi dan mekanisme penanaman modal asing di pulau-pulau 

kecil. 

 

 

1.5. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan, dengan menitikberatkan pada studi dan sinkronisasi antara peraturan 
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perundang-undangan, asas dan teori terkait penanaman modal asing dan 

pengelolaan pulau-pulau kecil. 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder,  

yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau studi pustaka. Hal tersebut 

bertujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tentang pengaturan 

PMA dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil, setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang menjadi bahan kajian 

adalah peraturan-peraturan yang antara lain: 

a. Undang-Undang Nomr 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomr 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, penelitian 

ini menggunakan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, 

makalah serta data-data lainnya yang terkait dengan penanaman modal dan pulau-

pulau kecil, serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dan relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. Buku-buku yang digunakan antara lain : 

a. Penanaman Modal Asing di Indonesia: Insentif Versus Pembatasan, 

karangan Suparji (Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Jakarta: 2008). 
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Buku ini merupakan hasil penelitian yang menjadi desertasi dari Suparji, 

yang membahas insentif dan pembatasan terhadap modal asing menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 

dan Undang-Undang Penanaman ModalNomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal yang baru ditetapkan pada saat penyusunan desertasi, 

dan membandingkan peraturan penanaman modal asing dengan beberapa 

negara yang menjadi kompetitor Indonesia dalam menarik penanaman 

modal asing. 

b. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, karangan: David 

Kairupan, (Kencana, Jakarta: 2013). Mengulas tentang negara Indonesia 

sebagai contoh negara tempat investasi yang menarik bagi investor 

asing, namun masalah kepastian hukumnya masih banyak menjadi 

kendala. Misalnya permasalahan perizinan. Perizinan yang kurang 

berjalan dengan baik akan menimbulkan biaya tinggi. Buku ini memuat 

juga semacam “panduan” bagi yang ingin berinvestasi, karena secara 

khusus membahas mekanisme penanaman modal asing, yakni melalui (i) 

pendirian perusahaan PMA; (ii) pembelian saham; dan (iii) 

restrukturisasi. Buku ini mengantarkan kepada pembaca penanaman 

modal asing dari perspektif hukum bukan dengan kacamata politik atau 

ekonomi. 

c. Hukum Investasi di Indonesia, karangan Salim HS dan Budi Sutrisno 

(PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008). Buku ini tidak hanya dikaji 

investasi dari demensi hukumnya semata-semata, tetapi juga dikaji 

pengaruh investasi, khususnya investasi asing terhadap pengembangan 
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masyarakat lokal. Penulis membandingkan undang-undang yang 

mengatur tentang investasi yang berlaku pada zaman orde baru dengan 

Undang-Undang investasi pada era reformasi. Buku ini juga dilengkapi 

dengan berbagai dokumen permohonan investasi, yang dibagi menjadi 3 

kalisifikasi, yaitu dokumen permohonan baru, perluasan, dan perubahan 

investasi. 

d. Hukum Investasi di Indonesia Edisi Revisi, karangan Dr. Sentosa 

Sembiring, S.H., M.H., (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008). 

Buku ini memaparkan sejarah pengaturan investasi di Indonesia periode 

1967-2007, dan periode setelah berlakunya UUPM. Di bagian akhir 

penulis juga menjelaskan perbandingan pengaturan investasi di Republik 

Rakyat Cina dan Vietnam. Dalam rangka menyambut implementasi 

investasi yang akan dikembangkan di Indonesia, dalam buku ini juga 

memaparkan kaitannya dengan prinsip good governance. 

e. Usaha Penanaman Modal di Indonesia, karangan Dra. Lusiana, S.H., 

M.H., dengan editor Dr. Yudhi Setiawan, S.H., M.Si., (PT. Raja 

Grafindo, Jakarta: 2012). Dalam buku ini dibahas tentang landasan 

teoritis dan kepastian hukum penanaman modal di Indonesia. 

Selain literatur tersebut, masih ada literatur lainnya yang digunakan 

sebagai referensi dalam penulisan tesis ini. Disamping itu, penelitian ini juga 

menggunakan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer maupun hukum sekunder, atau disebut juga bahan penunjang 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan referensi dari: Kamus Inggris 

Indonesia, cet. XXVI, John M. Echols dan Hassan Shadily terbitan Gramedia 
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tahun 2005, dan Black Laws Dictionary 8
th

 edition, Bryan A. Garner, terbitan 

Thompson West, Tahun 2004. 

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah 

melakukan studi dokumen. Studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer, 

sekunder, dan tertier tersebut untuk mendapatkan landasan teoritis berupa hukum 

positif, pendapat-pendapat para ahli atau pihak lain berupa informasi dalam 

bentuk formal, dan data-data resmi. Sebagai pelengkap dan pendukung informasi, 

dapat dilakukan wawancara yang menangani investasi di pulau-pulau kecil, yang 

kompeten dengan permasalahan yang diteliti. 

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan, selanjutnya data tersebut 

dianalisa secara kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan disusun 

secara sistematis untuk kemudian digunakan dalam menjawab permasalah yang 

dalam penelitian ini, yaitu menafsirkan pengaturan penanaman modal asing di 

pulau-pulau kecil, sehingga dapat kemudian menghasilkan suatu pendapat 

mengenai kepastian hukum bagi penanam modal asing di pulau-pulau kecil, 

sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia 

umumnya, khususnya bagi masyarakat lokal di sekitar pulau-pulau kecil yang 

menjadi objek investasi. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, diawali dengan Pendahuluan 

sebagai Bab Pertama yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka 

konseptual, metode penelitian. 
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Bab Kedua dipaparkan mengenai tinjauan pustaka tentang penanaman 

modal asing di pulau-pulau kecil di Indonesia, pengaturannya sebelum dan setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil. 

Dalam Bab Ketiga mengenai metodologi penelitian. 

Dalam Bab Keempat dikemukakan hasil penelitian terhadap kegiatan-

kegiatan penanaman modal asing yang telah berlangsung sesudah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan aspek kepastian hukumnya, serta 

dikemukakan mengenai hak-hak investor wisata bahari dan dampaknya sesudah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. 

Bab Lima, yang merupakan Bab Penutup berisi Kesimpulan dan Saran, 

yang merupakan simpulan-simpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-

saran kepada pihak terkait dengan tema penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




