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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan menjadi negara 

kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 

suku bangsa. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara 

Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra 

Pasifik. Indonesia merupakan negara dengan penduduk paling terpadat ke-4 di 

dunia.1 Penduduk Indonesia tersebar di seluruh pulau, akan tetapi 

persebarannya tidak merata. Sebagian besar masyarakat di daerah pesisir 

pantai bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap maupun pembudidaya. 

Indonesia sendiri terkenal dengan keindahan alam melalui pantai yang luas 

dan beragam menjadi daya tarik bagi para wisatawan asing maupun lokal. Hal 

ini menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia untuk mengelola sumber daya 

alam berupa pantai demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Yang 

harus diperhatikan adalah bagaimana dampak terhadap lingkungan sekitar 

sehingga kehidupan makhluk yang ada di laut, daratan dan sekitarnya tetap 

terjaga.  

 
1 International Sindonews, “5 Negara Paling Padat di Dunia”. 

https://international.sindonews.com/read/667907/40/5-negara-paling-padat-di-dunia-

nomor-4-jangan-kaget, (Diakses tanggal 25 Mei 2022). 

https://international.sindonews.com/read/667907/40/5-negara-paling-padat-di-dunia-nomor-4-jangan-kaget
https://international.sindonews.com/read/667907/40/5-negara-paling-padat-di-dunia-nomor-4-jangan-kaget
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Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 pada BAB IXA tentang Wilayah Negara mengatakan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara 

dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-

undang. Adanya kekayaan sumber daya alam yang cukup besar 

mengakibatkan setiap pesisir pantai memiliki ekosistem yang unik dan saling 

terkait dinamis dan produktif. Ekosistem utama yang secara permanen ataupun 

secara berkala tertutup air dan terbentuk melalui proses alami antara lain 

ekosistem terumbu karang (corel reef), ikan (fish), rumput laut (seaweed), 

padang lamun (seagrass bads), pantai berpasir (sandy beach), pantai berbatu 

(rocky beach), hutan mangrove (mangrove foresh), estuaria, laguna dan delta. 

Adanya pesisir pantai ini sangat memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi 

nilai ekonominya dan sekaligus sebagai kawasan berlangsungnnya 

kepariwisitaan.2 

Sebagimana kita ketahui bersama bahwa Reklamasi pantai adalah upaya 

untuk mendapatkan bidang lahan dengan luasan tertentu di daerah pesisir dan 

laut. Kegiatan ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Reklamasi 

mempunyai dampak positif sebagai daerah pemekaran kawasan dari lahan 

yang semula tidak berguna menjadi daerah bernilai ekonomis tinggi. Namun, 

jika tidak diperhitungkan dengan matang dapat berdampak negatif bagi 

lingkungan. Mulai dari terjadi peningkatan muka air laut, daerah pantai 

 
2 Karwur Denny, Rancangan Hukum Dalam Pengelolaan Pulau-pulau Kecil 

Terluar Kasus Pulau Marore Dan Pulau Miangas Provinsi Sulawesi Utara, Bogor 2010, 

Hlm.1. 
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lainnya akan rawan tenggelam, termpat tinggal hewan dan tumbuhan pantai 

menghilang, hingga terjadinya pencemaran. Untuk menghindari hal tersebut, 

diperlukan kepedulian dan kerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang 

optimum. Proses reklamasi pantai pada kenyataanya dilakukan belum berjalan 

dengan baik sehingga dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif seperti 

rusaknya ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

menarik membahas beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penulisan ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Efektivitas Implementasi Kebijakan Reklamasi Sebagai 

Solusi Pembangunan? 

2. Bagaimana Tanggung Jawab Sosial Pemerintah dalam Kebijakan 

Reklamasi? 

 

C. MANFAAT PENULISAN 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis melalui penulisan ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis, manfaat dari penulisan ini adalah untuk pengembangan 

pengetahuan mengenai efektivitas implementasi kebijakan reklamasi 

sebagai solusi pembangunan. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai 

referensi bagi pihak-pihak yang bermaksud untuk memperluas 

pemahaman mengenai pengelolaan reklamasi wilayah pesisir pantai 

sebagai solusi pembangunan dan memberikan sumbangan pemikiran 

kepada masyarakat mengenai masalah pengelolaan pembangunan di 

wilayah pesisir pantai. 

 

D. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library 

research) yaitu mengumpulkan data- data sekunder. Data yang dimaksud 

adalah; 

1. Bahan Hukum Primer yaitu;  

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

- Undang-undang 

- Peraturan Menteri. 

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu literatur, buku- buku, karya tulis ilmiah 

yang berkaitan dengan Reklamasi. 
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3. Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus umum yang digunakan untuk 

menjelaskan pengertian dan istilah hukum. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat Penulisan, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA, yang terdiri dari 

Pembahasan Implementasi Kebijakan Reklamasi 

dan Tanggungjawab Sosial Pemerintah.  

BAB III  PEMBAHASAN, yang terdiri dari Efektivitas 

Implementasi Kebijakan Reklamasi Sebagai Solusi 

Pembangunan dan Tanggung Jawab Sosial 

Pemerintah dalam Kebijakan Reklamasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Implementasi Kebijakan Reklamasi 

1. Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

pelaksanaan dan penerapan. Konsep Implementasi secara etimologis 

berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar 

webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the 

means for carrying put (menyediakan sarana untuk melaksanakn sesuatu) 

dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat 

terhadap sesuatu).3 

 

Para ahli juga memberikan definisi tentang implementasi sebagai berikut: 

a. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan. 

b. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan 

untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang 

 
3 Merdeka.com, Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli 

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205.pdf Diakses 

tanggal 18 Mei 2020. 

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205.pdf
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dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) 

sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.  

c. Menurut Sudarsono dalam bukunya Analisis kebijakan publik, 

implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian 

suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil 

dari tujuan yang diinginkan. 

d. Menurut Solichin, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan. 

e. Menurut Widodo, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk 

melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat 

terhadap sesuatu4. 

2. Kebijakan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana 

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok 

sektor swasta, serta individu.5 Kebijakan berbeda dengan peraturan dan 

hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku 

(misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak 

 
4 Pengertian Implementasi Menurut Para 

Ahli,https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-

berikut-contoh-rencananya-kln.html, Diakses pada tanggal 20 Mei 2022,  

 

https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-kln.html
https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-kln.html
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penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling 

mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris kebijakan adalah noun: policy; plural 

noun: policies; a course or principle of action adopted or proposed by a 

government, party, business, or individual. Kebijakan dapat pula merujuk 

pad proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk 

identifikasi sebagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, 

dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan 

sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk 

mencapai suatu tujuan eksplisit. 

Adapun definisi menurut para ahli mengenai definisi kebijakan; 

a. Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah, dalam 

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan- hambatan 

tertentu seraya mencari peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau 

mewujudkan sasaran yang diinginkan. 

Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu: 

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada 

maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan 

sudah direncanakan oleh actor actor yang terlibat dalam sistem politik; 

2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai 

kebijakan lainnya dalam masyarakat, 
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3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan 

bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah, 

4. Kebijakan dapat bersifat positif dan negative, dan  

5. Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan 

masyarakat untuk mematuhinya. 

 

3. Reklamasi 

1. Pengertian reklamasi menurut Save M. Dagun adalah sebuah 

pemanfaatan lahan yang tidak ekonomis sebagai kepentingan 

pemukiman, pertanian, industri, rekreasi dan yang lainnya, yang 

mencakup pengawetan tanah, pengawetan sumber air, pembebasan 

tanah tandus, drainase daerah rawa atau lembah dan proyek pasang 

surut. 

2. Pengertian reklamasi menurut UU. No.27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan 

yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya 

lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan 

cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase. 

3. Pengertian reklamasi menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 

PM. 52 Tahun 2011 adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir 

yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan6. 

 
6 Seputarpengetahuan, Pengertian Reklamasi Menurut Para Ahli, 

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/11-pengertian-reklamasi-menurut-para-

ahli.html (Diakses tanggal 18 Mei 2022). 
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B. Tanggung Jawab Sosial Pemerintah 

1. Tanggung Jawab 

Menurut Peter Salim, tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga 

dalam arti accountability, responsibility, dan liability. Tanggung jawab 

dalam arti accountability biasanya berkaitan dengan keuangan atau 

pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu, 

accountability dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab 

dalam arti responsibility dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, 

akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti responsibility juga 

dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah 

terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam 

arti responsibility dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala 

sesuatunya, jika terjadi apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam 

hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban 

akibat tindakan diri sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tanggung jawab dalam arti liability dapat pula berarti 

menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya 

atau perbuatan orang lain yang bertindak, untuk dan atas namanya. 

Tanggung jawab liability dapat diartikan kewajiban membayar ganti 

kerugian yang diderita7. 

 

2. Sosial 

 
7 K. Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009, 

Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 217. 
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Kata “sosial” berasal dari bahasa Latin “socii” yang artinya sekutu. Istilah 

tersebut sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia dalam 

masyarakat, misalnya sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap 

orang lain yang disebut dengan jiwa sosial. Sehingga pengertian sosial 

dapat didefinisikan sebagai rangkaian norma, moral, nilai dan aturan yang 

bersumber dari budaya masyarakat dan dipakai sebagai acuan dalam 

interaksi antar manusia dalam suatu komunitas8. 

 

3. Pemerintah 

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan 

“pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” 

menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” 

dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau 

organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal 

ataupun hal ikhwal pemerintahan itu. 

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada tiga unsur penting yang 

terkandung, yaitu sebagai berikut: 

a. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau 

pemerintah 

b. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat  

c. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan. 

 
8 Maxmanrore, Pengertian Sosial: Definisi, Unsur, dan Jenis Interaksi Sosial  

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosial.html (Diakses tanggal 20 Mei 

2020). 

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosial.html
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKLAMASI 

SEBAGAI SOLUSI PEMBANGUNAN 

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, 

dengan garis pantai lebih dari 104.000 km dan terdiri dari sekitar 17.508 buah 

pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa, serta memiliki luas total 

7.827.087 km², dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai ¾ (tiga perempat) 

wilayah Indonesia (5,8 juta km²). Wilayah pesisir dan lautannya yang kaya akan 

beragam sumber daya alam menjadi manfaat yang sangat besar bagi kehidupan 

manusia. Esensi sebagai bangsa yang besar adalah negara dalam hal ini 

pemerintah harus menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Apabila kita 

mengacu dalam konsep Welfare State atau konsep negara kesejahteraan tidak 

hanya mencakup penjelasan mengenai sebuah cara pengorganisasian 

kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services), melainkan juga 

sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa 

setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Oleh karena itu 

negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) 

yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) 

yang berupa jaminan sosial maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). 
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Dalam amanat konstitusi kita UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (3) yaitu ; 

“Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Menurut penjelasan 

umum ini bahwa penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya berdasarkan hakikat negara atau sifat negara terutama 

sifat khusus sifat mencakup semua9. Melalui paham ini, maka hak menguasai oleh 

negara mencakup wewenang untuk melakukan rekayasa atas bumi termasuk juga 

dengan cara reklamasi10. 

Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia relatif 

semakin dibutuhkan di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan ruang 

yang muncul karena pertumbuhan ekonomi dan kenaikan paras laut. Reklamasi di 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia bukan merupakan hal yang 

baru karena telah dilakukan setidaknya sejak era Orde Baru. Dalam hukum positif 

kita, definisi dari reklamasi sendiri dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 23 Undang-

undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang berbunyi; 

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka 

meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan 

sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase”. Dapat 

kita lihat secara langsung, Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan 

reklamasi dibeberapa provinsi salah satunya di Sulawesi Utara sebagai upaya 

 
9 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1985, Hal. 41 
10 Kalalo, Flora Pricilla, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di 

Wilayah Pesisir, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.1 
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meningkatkan permukiman, pariwisata, dan perindustrian dalam meningkatkan 

perekonomian.  

Sebelum dilakukannya reklamasi, tahap awal dalam rencana pengelolaan 

wilayah pesisir pantai harus mengidentifikasi dan mendefinisikan isu dan 

permasalahan yang ada, yang menyangkut kerusakan terhadap sumber daya alam, 

konflik penggunaan, pencemaran, dimana perlu dilihat penyebab dan sumber daya 

alam, konflik penggunaan, pencemaran dimana perlu dilihat penyebab dan sumber 

permasalahan tersebut. Selanjutnya juga perlu kita perhatikan sumber daya alam 

dan kawasan yang ada yang menyangkut potensi, daya dukung, status, tingkat 

pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat.11 Tidak hanya itu, 

kajian terhadap analisis dampak lingkungan sangat diperlukan. Sasaran Amdal 

ialah untuk menjamin agar segala bentuk usaha dan atau pembangunan yang 

diselenggarakan dapat terus berlangsung, tanpa harus merusak ataupun 

mengorbankan lingkungan. Kemudian itu, keterlibatan masyarakat dalam 

penyusunan dokumen Amdal sangatlah penting, terlebih khusus masyarakat yang 

terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan. Hal ini 

termuat dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020. Adanya partisipasi dari 

masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal dimaksudkan untuk memberikan 

masukan kepada pemrakarsa dan pemerintah daerah dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan proses perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan 

usaha tersebut. Pada pasal 17 ayat (2) yang berbunyi; Pemberian Izin Lokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian 

 
11 Mahi, Ali Kabul, Pengembangan Wilayah, Prenadamedia Group, Jakarta, 

2018, Hlm. 253-254. 
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Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, 

kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Menurut penulis, 

dalam pasal ini menjadi pedoman bagi stakeholder sebelum dilakukannya 

reklamasi terhadap suatu pesisir pantai ternyata masih minimnya partisipasi dari 

unsur masyarakat yang dilibatkan sehingga tidak sedikit dari masyarakat menolak 

ketika adanya reklamasi di daerah mereka. Meskipun reklamasi wilayah pesisir 

atau pantai merupakan salah satu solusi dalam menghadapi persoalan terhadap 

keterbatasan lahan pada masa depan, tetapi tentunya tidak semua wilayah pesisir 

atau pantai tersebut layak direklamasi. Reklamasi dapat dilakukan dengan 

memperhatikan faktor daya dukung lingkungan serta memperhatikan tata ruang 

laut / rencana zonasi yang tepat untuk lokasi reklamasi serta menjaga 

keterjaminan penghidupan dan kehidupan nelayan.  

Apabila kita melihat negara Singapura yang melakukan Reklamasi 

terhadap delapan pulau kecil yang dimiliki untuk membuat Pulau Jurong, 

penimbunan yang dilakukan menyebabkan Pulau Jurong kini telah semakin 

melebar sejauh 12 mil laut dari batas aslinya mendekati garis perbatasan laut 

wilayah Singapura dan Indonesia. Masalah penggunaan lahan juga mulai 

dirasakan, hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk setiap tahun terjadi 

peningkatan yang diiringi dengan perkembangan kegiatan usaha yang ada di 

dalamnya. Seperti yang kita ketahui dampak dari kepadatan penduduk yang terus-

menerus meningkat akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan 

dampak sosial yang berkelanjutan. Namun, konsep pengembangan kawasan yang 
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tidak produkif menjadi produktif merupakan bagian terpenting dalam kebijakan 

reklamasi.  

Menurut penulis, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

dilakukannya reklamasi merupakan hal yang baik untuk membuka ruang bagi 

masyarakat untuk dijadikan permukiman, perindustrian, dan pengembangan 

perekonomian. Namun disuatu sisi pemerintah juga harus memperhatikan nasib 

masyarakat yang kehilangan tempat mata pencaharian sebagai nelayan. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaan reklamasi harus mempertimbangkan dampak 

terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga bisa menciptakan pembangunan 

yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.  

 

B. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN 

REKLAMASI 

Belakangan ini kebijakan reklamasi pantai dan laut selalu menimbulkan 

berbagai permasalahan terutama yang menyangkut dengan masyarakat yang 

tinggal di wilayah pesisir pantai karena kawasan perairan pantai yang di reklamasi 

merupakan daerah penangkapan ikan bagi nelayan tradisional, yaitu nelayan yang 

melakukan operasional penangkapan harian dengan menggunakan kapal 

berukuran kecil sehingga dapat dikatakan bahwa nelayan tradisional sangat 

bergantung pada sumber daya ikan di daerah pesisir, karena keterbatasan alat dan 

armada. Kelangsungan hidup manusia sepenuhnya tergantung pada kelestarian 

sumber daya alam yang memadai, berkaitan dengan hal tersebut maka 
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pembangunan dan pengembangan daerah pantai harus dilakukan secara 

bertanggung jawab, bukan hanya menguntungkan dari sudut ekonomis saja, tetapi 

harus menguntungkan bagi masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan kerusakan 

lingkungan. Konsep pembangunan harus diarahkan pada konsep pembangunan 

berkelanjutan, artinya pembangunan yang memerhatikan keserasian manusia dan 

alam serta kepentingan generasi mendatang. Untuk itu penggunaan sumber daya 

alam harus diatur sedemikian rupa agar memberi keuntungan bagi setiap generasi, 

dan ini menjadi hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan reklamasi pantai. 

Dalam kaitan dengan hak asasi manusia, harus diakui bahwa lingkungan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dalam kelangsungan hidup manusia. Secara lebih 

spesifik konsep hak lebih bernuansa hukum, termasuk hak untuk hidup denga 

nyaman dan layak. 

Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

Kep.18/Men/2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2001-2004, pada bagian permasalahan dikemukakan bahwa, 

“Masalah utama dalam bidang kelautan dan perikanan adalah tingkat kemiskinan 

nelayan khususnya perikanan tangkap dan masyarakat pada umumnya yang tinggi 

dibandingkan dengan profesi lainnya di bidang pertanian. Hal ini terlihat dari 

kondisi wilayah pesisir yang identik dengan perkumuhaan dan ketertinggalan. 

Kemiskinan struktural masyarakat pesisir yang terjadi, merupakan resultante dari 

berbagai masalah- masalah lainnya.”  

Adapula hal-hal yang menyebabkan tingkat kemiskinan nelayan yang 

tinggi yaitu rendahnya produktivitas. Sebagian besar nelayan masih merupakan 
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nelayan tradisional dengan teknologi penangkapan yang tradisional pula, sehingga 

kapasitas tangkapnya rendah. Adanya ketimpangan tingkat pemanfaatan stock 

ikan antara satu kawasan dengan kawasan perairan laut lainnya. Dan yang terakhir 

adalah telah terjadinya kerusakan ekosistem laut. 

Polemik reklamasi kian bergulir karena tidak adanya kejelasan dari 

pemerintah, baik dari segi transparansi, kebijakan, maupun tindakan. Proyek 

reklamasi bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat khususnya para 

nelayan di pesisir dan pulau- pulau kecil. Reklamasi pantai memberikan dampak 

perubahan pola hidup masyarakat maupun perubahan terhadap lingkungan. 

Dengan adanya reklamasi ini berpotensi mengganggu bahkan menghilangkan 

mata pencaharian masyarakat pesisir terutama yang bekerja sebagai nelayan. 

Sejumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, pada awalnya terpaksa 

setiap hari memikul perahu mereka dari tepi laut, menyeberang daerah yang 

sedang direklamasi, melintasi jalan, dan sampai di depan rumah sendiri di mana 

mereka meletakkan perahunya. Sebagian dari mereka akhirnya memilih mencari 

pekerjaan alternatif untuk tetap bertahan hidup. 

Pada pasal 34 UU No. 27 Tahun 2007 dan penjabarannya pada Peraturan 

Presiden No. 122 Tahun 2012 telah disampaikan bahwa pelaksanaan reklamasi 

wajib menjaga dan memperhatikan: 

1. Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat 

Untuk menjaga keberlanjutan dan penghidupan masyarakat maka 

reklamasi wajib memberikan akses pada masyarakat menuju pantai, 
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mempertahankan mata pencaharian yang bersumber dari kelautan dan 

perikanan, memberi kompensasi dan memberdayakan masyarakat 

terdampak. 

2. Keseimbangan Antara Kepentingan Pemanfaatan dan Kepentingan 

Fungsi lingkungan pesisir dan pulau- pulau kecil harus tetap diperhatikan 

dalam kepentingan pemanfaatan reklamasi. 

3. Persyaratan Teknis Pengambilan, Pengerukan dan Penimbunan Material, 

dalam pelaksanaan reklamasi wajib : 

• Menghindari metode yang menimbulkan pencemaran lingkungan 

hidup, merusak ekosistem, semburan lumpur (mud explosion), 

gelombang lumpur (mud wave), bencana pesisir serta mematikan 

kehidupan dan penghidupan masyarkat. 

• Menggunakan material tanah dominan pasir dan tidak mengandung 

bahan berbahaya dan beracun 

• Menggunakan sistem tanggul dintaranya kantong pasir (sand bag) 

dan silt barricade untuk mencegah pencemaran lingkungan laut. 

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu unsur dari 

negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi 

setiap individu. Keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari 

reklamasi sangatlah penting. Aristoteles pernah berkata bahwa keadilan sendiri itu 

berupa apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali 

kepadanya dalam proses keadilan komutatif mengenai hak- hak masyarakat 

pesisir, berkaitan dengan impelementasi hak asasi universal, maka hak masyarakat 
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pesisir harus dihargai dan mendapat perlindungan yang seadil- adilnya. Sejalan 

dengan pesatnya pembangunan di wilayah pantai, namum peran serta masyarakat 

pesisir sangat minim, bahkan terabaikan padahal masyarakat pesisir merupakan 

komunitas masyarakat paling utama yang menguasai lingkungan dan sumber daya 

alam di daerah pantai dan laut. Oleh sebab itu, hak- hak masyarakat pesisir harus 

dilindungi. 

Dalam ketentuan pasal 60 UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, masyarakat mempunyai hak untuk 

memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi 

dan Izin Pengelolaan, memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, memperoleh informasi berkenaan dengan 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dan masih banyak lagi.  

 Konsep pengembangan kawasan yang tidak produkif menjadi produktif 

merupakan bagian terpenting dalam kebijakan reklamasi, namun dalam 

kenyataannya konsep tersebut tidak mampu mengimbangi dampak kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan di wilayah pesisir dan seharusnya 

bukan merupakan konsep pembangunan yang bijaksana karena menyampingkan 

konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Solusi 

pembangunan tidak harus dengan selalu melakukan reklamasi, apalagi jika hal 

tersebut berdampak besar bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan 

kehidupannya dari hasil tangkapan laut. Pemerintah sebagai pengelola sumber 

daya kelautan tidak boleh hanya mementingkan keuntungan yang akan didapat 

dari reklamasi, tetapi juga memikirkan masyarakat di wilayah pesisir sebagai 
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wujud nyata dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak- hak asasi 

manusia. Karena pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi 

manusia maupun hak konstitusional masyarakat pesisir yang telah dijamin di 

dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan 

demikian, penegakan hukum dalam rangka perlindungan hukum Hak Asasi 

Manusia terhadap sumber daya alam harus dilakukan semaksimal mungkin agar 

aktivitas produksi dan konsumsi serta pembangunan tidak mengakibatkan dampak 

yang merusak lingkungan. 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Kebijakan Reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan hal yang 

baik untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk dijadikan permukiman, 

parawisata, perindustrian, dan pengembangan perekonomian. Namun, 

disuatu sisi pemerintah harus melakukan upaya antisipasi dalam 

meminimalkan dampak reklamasi terhadap ekosistem perairan yang akan 

direklamasi. 
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2. Pelaksanaan reklamasi harus mempertimbangkan dampak terhadap 

lingkungan sehingga bisa menciptakan pembangunan yang berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan. Pelaksanaan reklamasi harus menjangau 

keterjaminan kehidupan dari nelayan, tentunya pemerintah harus 

memperhatikan nasib masyarakat yang kehilangan tempat mata 

pencaharian sebagai nelayan sehingga diberikan akses berupa : pemberian 

lapangan pekerjaan yang baru, anak-anak mereka diberikan sekolah dan 

membuka usaha kecil untuk melangsungkan biaya kehidupan sehari-hari.  

 

B. SARAN 

1. Pelaksanaan reklamasi harus dilakukan uji analisis dampak lingkungan 

dan apabila lulus melewati tahap pengujian maka perlu untuk dilakukan 

pengawasan terhadap lahan sehingga tidak mengakibatkan kerusakan 

ekosistem yang ada di laut melalui limbah-limbah yang dibuang. 

2. Sebagai negara hukum, tentunya harus berlandaskan regulasi yang ada, 

apabila reklamasi sangat berdampak buruk terhadap masyarakat dan 

lingkungan maka harus diberhentikan sehingga tidak merusak ekosistem 

lainnya. Hal ikhwal dari adanya reklamasi ini kiranya tidak menghiraukan 

nasib nelayan dan tetap memberikan kehidupan yang layak bagi 

masyarakat yang terdampak reklamasi.  
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