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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan (MMPI5302)
berisi penjelasan tentang perkembangan hukum laut dan wilayah
perairan Indonesia, landasan kebijakan pengelolaan laut, pengelolaan sumber
daya perikanan tangkap, potensi dan kebijakan perikanan budidaya,
pengawasan sumber daya perikanan, penelitian dan pengelolaan sumber daya
kelautan.
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi pengetahuan yang dapat Anda
gunakan dalam menjelaskan hukum/peraturan nasional dan internasional
yang mengatur pengelolaan wilayah laut dan perikanan Indonesia. Dari
penjelasan ini, Anda diharapkan dapat memahami landasan kebijakan
pengelolaan laut dan perikanan.
Sebagai mahasiswa bidang perikanan, melalui pemahaman yang Anda
peroleh tentang legalitas hukum kelautan dan perikanan, Anda akan dapat
menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah laut
Indonesia. Analisis yang tepat terhadap permasalahan yang timbul dapat
mengantarkan Anda kepada pemecahan yang tepat pula.
Setelah mempelajari mata kuliah Legalitas Hukum Kelautan dan
Perikanan ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan landasan kebijakan yang
dapat digunakan dalam pengelolaan wilayah laut dan perikanan Indonesia.
Lebih khusus lagi, Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang:
1. makna dan fungsi laut bagi bangsa Indonesia;
2. wilayah laut Indonesia menurut Hukum Laut Internasional;
3. landasan kebijakan pengelolaan wilayah laut dan perikanan;
4. pengelolaan sumber daya perikanan tangkap;
5. pengaturan alat penangkapan ikan;
6. potensi dan kebijakan perikanan budidaya;
7. sistem pengawasan sumber daya perikanan;
8. kebijakan nasional dan internasional untuk penelitian dan pengelolaan
sumber daya perikanan.
Untuk mencapai kompetensi di atas, mata kuliah ini dibagi menjadi 6
modul. Satu modul terdiri atas beberapa kegiatan belajar (KB).
Sistematikanya secara lengkap adalah sebagai berikut.
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Modul 1 : Perkembangan Hukum Laut dan Wilayah Perairan Indonesia
KB 1: Makna dan Fungsi Laut bagi Bangsa Indonesia
KB 2: Wilayah Laut Indonesia menurut Hukum Laut
Internasional
KB 3: Status Penataan Batas Maritim Indonesia
Modul 2: Landasan Kebijakan Pengelolaan Laut
KB 1: Landasan Kebijakan Pengelolaan Laut
KB 2: Landasan Kebijakan Pengelolaan Perikanan
Modul 3: Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
KB 1: Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
KB 2: Pengaturan Alat Tangkap
Modul 4: Potensi dan Kebijakan Perikanan Budidaya
KB 1: Potensi dan Kebijakan Perikanan Budidaya
KB 2: Kebijakan Pendukung Perikanan Budidaya
Modul 5: Pengawasan Sumber Daya Perikanan
KB 1: Pengawasan Sumber Daya Perikanan
KB 2: Sistem Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Modul 6: Penelitian dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
KB1: Kebijakan Internasional untuk Penelitian dan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan
KB 2: Kebijakan Nasional untuk Penelitian dan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan
Untuk memberikan gambaran lengkap tentang lingkup mata kuliah ini,
disajikan bagan berikut ini. Bagan ini menunjukkan alur pemahaman yang
harus Anda kuasai sehingga pada akhirnya Anda akan mempunyai
pemahaman yang komprehensif tentang materi mata kuliah Legalitas Hukum
Kelautan dan Perikanan.
Bahan ajar mata kuliah ini adalah BMP Legalitas Hukum Kelautan dan
Perikanan (MMPI5302) yang wajib Anda pelajari dengan baik dan benar. Di
samping itu, Anda juga sangat dianjurkan untuk mempelajari sumber belajar
lainnya, misalnya membaca langsung buku acuan, sumber-sumber bacaan
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yang bisa Anda akses dari internet dan website. Anda juga harus
berpartisipasi aktif dalam diskusi melalui tutorial elektronik yang dapat Anda
akses melalui homepage http://www.ut.ac.id. BMP ini juga dilengkapi
dengan bahan ajar noncetak multimedia, maka Anda juga harus mempelajari
bahan ajar noncetak ini dengan baik karena materi bahan ajar noncetak berisi
uraian yang sifatnya pendalaman dan pengayaan.
Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari BMP Legalitas Hukum
Kelautan dan Perikanan ini maka ikutilah petunjuk belajar berikut ini.
1. Pelajari BMP ini sesuai dengan struktur materi agar Anda mendapat
pemahaman yang runut, jelas, dan komprehensif.
2. Buatlah catatan pinggir pada BMP Anda untuk konsep-konsep yang
Anda anggap perlu diperdalam melalui diskusi dengan kelompok Anda
maupun dengan tutor tutorial elektronik Anda.
3. Berilah highlight atau tanda tertentu pada uraian-uraian yang Anda
anggap penting.
4. Buatlah rangkuman kecil secara baik dan benar setiap kali Anda selesai
mempelajari satu kegiatan belajar.
5. Mengerjakan tugas dan latihan secara maksimal dan ukur pemahaman
Anda melalui umpan balik.
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