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Abstrak

Abstract

Banjir pesisir telah menjadi masalah besar bagi Jakarta. Pada 
2010, diperkirakan 58% wilayah Jakarta Utara berada di bawah 
permukaan air la ut saat pasang air laut. Dengan kondisi wilayah 
pesisir Jakarta pada 2011, diperkirakan 1,5 juta penduduk di pesisir 
Jakarta sangat rentan terhadap risiko banjir pesisir (rob). Apabila 
banjir rob pada Februari 2007 terulang, pertumbuhan ekonomi 
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta diperkirakan turun 0,48% 
atau setara dengan US$186 juta. Pemerintah DKI Jakarta bersikap 
reaktif dengan mencanangkan program pembangunan tanggul laut 
raksasa untuk menanggulangi masalah ini. Pembangunan tanggul 
laut raksasa didasari dengan argumen bahwa banjir rob yang sema-
kin buruk disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut di Teluk 
Jakarta. Tulisan ini mengulas secara kritis program pembangunan 
tanggul laut raksasa de ngan mengemukakan argumen-argumen 
tandingan terhadap pan dangan pemerintah. Kebijakan pemerintah 
untuk membangun tanggul laut raksasa bakal memberikan manfaat 
utama hanya bagi kaum pemodal dan elite politik, sebaliknya 
justru mendatangkan malapetaka bagi masyarakat pada umumnya, 
utamanya nelayan yang hidup di pesisir.

kata kunci: rob, tanggul laut raksasa, reklamasi, teknikalisasi

Flooding has been a serious problem for Jakarta. In 2010, approximately 
58% of North Jakarta area is estimated to be under sea level when the 
sea level reached high tide. Under the condition of Jakarta in 2011, it was 
appraised that 1,5 million of the population in Jakarta coastal area were 
very vulnerable to flooding caused by rob. If the rob of February 2007 
recurs, the economic growth of Jakarta will decrease 0,48% or US$186 
million. The Government of Jakarta Province tends to be reactive in 
responding this issue by developing the giant sea wall. The government 
believes that the rise of sea level to be the main factor of rob. This article 
criticizes the giant sea wall development by rising the counter-argument 
againt government arguments. The giant sea wall development policy 
will generate significant benefits only for political and business elites. 
On the contrary, it is going to exclude the fisher living in the coastal area.

keywords: rob, giant sea wall, reclamation, technicalization
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Pendahuluan

Wilayah pesisir Jakarta Utara tergolong dataran 
rendah yang landai dengan kemiringan 0–2 
derajat.1 Permukaan tanah di Kecamatan Pen-
ja ringan dan Kecamatan Tanjung Priok berada 
pada ketinggian yang sama dengan permukaan 
air laut. Ketinggian permukaan tanah di Ke-
lu rah an Ancol, Kecamatan Pademangan ber-
ki sar antara 0–1,6 meter di atas rata-rata per-
mukaan air laut (Susanti 2011). Se men tara itu, 
permukiman di wilayah ini terletak pada ja rak 
300–500 meter dari garis pantai (Putra dan 
Marfai 2012). Dengan kondisi geografi ini, di-
tam bah tingginya laju penurunan muka tanah, 
maka penggenangan air di daratan (backwater) 
mudah terjadi ketika surut.2

Pada 1924, pemerintah kolonial Hindia-
Belanda menyatakan bahwa semua bangunan 
di wilayah Batavia (Jakarta pada era kolonial 
Hindia-Belanda) bagian utara terletak di atas 
permukaan air laut (Caljouw, Nas, dan Pratiwo 
2005) sehingga dinyatakan bebas dari banjir. 
Pernyataan ini diajukan sebagai bagian dari 
langkah pencegahan menghadapi bahaya banjir 
pesisir, khususnya yang disebabkan oleh pasang 
air laut saat bulan purnama (dikenal dengan 
istilah banjir rob). Fakta sejarah menunjukkan 
bahwa pada 1670 Batavia pernah tergenang oleh 
banjir rob (Caljouw, Nas, dan Pratiwo 2005). 
Sehingga, bagi Jakarta, banjir rob bukanlah 
masalah baru, melainkan masalah sejak berabad-
abad lalu. Pada 1994, wilayah Teluk Gong dan 
Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta 
Utara kembali dilanda banjir pesisir. Banjir 1994 
ini disebabkan oleh kombinasi air sungai yang 
meluap dan pasang air laut (Zaenuddin 2013).

Setelah 1994, banjir rob senantiasa meng-
ancam wilayah pesisir Jakarta. Puncaknya pada 
26 November 2007, saat pasang air laut menjadi 
satu-satunya penyebab banjir di wilayah pesisir 
Jakarta.3 Genangan air laut ini bertahan kurang 
lebih tujuh hari di beberapa titik. Genangan 

1.  Kondisi terkini, 
40% wilayah pesisir 
Jakarta berada pada 
1–1,5 meter di bawah 
permukaan air laut saat 
pasang dan hanya 0–3 
meter di atas rata-rata 
tinggi permukaan air 
laut pada saat normal.

2.  Pada saat surut, 
apabila muka tanah 
lebih tinggi daripa-
da permukaan laut, 
maka air laut dapat 
kembali ke laut karena 
gaya gravitasi. Tetapi, 
untuk kondisi pesisir 
Jakarta, air laut tetap 
menggenangi daratan 
karena permukaan air 
laut sama atau lebih 
tinggi dari permukaan 
tanah. Fenomena yang 
dinamakan backwater 
ini juga bisa terjadi saat 
volume air sungai di 
wilayah pesisir sudah 
mencapai batas maksi-
malnya tapi tidak bisa 
dialirkan ke Teluk Ja-
karta karena ketinggian 
air sungai atau daratan 
sama atau di bawah 
permukaan air laut. 
Akibatnya, air sungai 
meluap dan meng-
genangi wilayah di seki-
tarnya. Genangan air di 
daratan akan bertambah 
tinggi ketika air sungai 
meluap bersamaan 
dengan pasang air laut. 
Keadaan bertambah 
buruk karena tingginya 
laju penurunan muka 
tanah.

3.  Menurut Brinkman 
dan Hartman (2008), 
fenomena pasang-surut 
air laut di Teluk Jakarta 
mencapai siklus pun-
caknya setiap delapan 
belas tahun sekali. 
November 2007 ditetap-
kan sebagai salah satu 
puncak siklus tersebut. 
Brinkman dan Hartman 
(2008) memperkirakan 
bahwa puncak siklus 
pasang surut air laut 
Teluk Jakarta selanjut-
nya terjadi pada 2025.
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air laut berbahaya bagi bangunan, sarana transportasi, dan barang-
barang yang disimpan di dalam gudang karena air laut sangat mudah 
menyebabkan korosi material berbahan besi. Banjir di penghujung 2007 
itu telah menarik perhatian pemerintah untuk lebih serius mengelola 
pembangunan di wilayah pesisir Jakarta yang kemudian diwujudkan 
dengan cara membangun tujuh buah tanggul pesisir4 sebagai langkah 
mitigasi menghadapi bahaya banjir rob di masa mendatang.

Walaupun tanggul pesisir telah membentang berdiri di beberapa 
titik di wilayah pesisir, tetapi banjir rob selalu menjadi bahaya yang 
mengancam penghidupan warga pesisir. Pada November 2011, banjir 
rob menggenangi salah satu jalan utama di Jakarta Utara, Jalan R.E. 
Martadinata yang merupakan jalur utama truk peti kemas. Ketinggian 
genangan mencapai 30–50 sentimeter (Beritasatu.com 24 Desember 
2011). Genangan air laut ini menyebabkan kemacetan sehingga meng-
hambat aktivitas bongkar-muat di pelabuhan Tanjung Priok dan 
meng ganggu distribusi barang dan jasa ke wilayah lain.

Pada Desember 2013, air laut menggenangi tiga puluh enam area 
yang tersebar di enam kecamatan di Jakarta Utara (Penjaringan, 
Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading, dan Cilincing), 
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. Genangan disebabkan 
oleh limpasan gelombang pasang air laut yang melampui puncak 
tanggul. Genangan tertinggi tercatat mencapai 52 sentimeter, terjadi 
di Kamal Muara Raya, Kecamatan Penjaringan; genangan terendah 
mencapai 22 sentimeter, di Komplek Pelabuhan, Kecamatan Tanjung 
Priok.5

Pada 11 Februari 2015, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG) mengumumkan bahwa pasang air laut diprediksi 
akan terjadi pada 12–14 Februari 2015. Ketinggian puncak genangan 
air laut diprediksi mencapai 1 meter yang akan terjadi selama dua 
jam pukul 07.00–09.00 WIB (Kompas.com 12 Februari 2015a). Pada 
27 September 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
DKI Jakarta mengingatkan bahwa sejumlah kawasan di Jakarta harus 
waspada terhadap banjir rob. Pasalnya, ketinggian gelombang di 
Teluk Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Tempo.
co 27 September 2015). Pada 5 Januari 2016, BPBD DKI Jakarta kembali 
memperingatkan wilayah pesisir agar mengantisipasi datangnya 
banjir rob (Kompas.com 5 Januari 2016a). Banjir di wilayah pesisir 
disebabkan oleh gelombang pasang air laut yang melampui puncak 
tanggul pesisir dan meluapnya air sungai melampui ketinggian 
tanggul sungai. Ketinggian tanggul pesisir dan sungai terus berkurang 
akibat penurunan muka tanah. Rembesan air laut dan sungai karena 
rapuhnya konstruksi tanggul pesisir dan sungai juga diakibatkan oleh 
penurunan muka tanah.

4.  Tujuh tanggul 
tersebut terletak di 
Muara Angke, Muara 
Karang, Pluit, Luar 
Batang (Kecamatan Pen-
jaringan), Cilincing dan 
Marunda (Kecamatan 
Cilincing), Martadinata 
(Kecamatan Pademan-
gan). Ketinggian tanggul 
bervariasi antara 1–3 
meter di atas permu-
kaan tanah dengan 
panjang kurang lebih 
3 kilometer, berbahan 
dasar beton maupun 
batu kali.

5.  Ketika itu, permu-
kaan air laut tertinggi 
pada titik 171 sentimter 
saat air laut pasang 
dalam satu siklus pas-
ang surut (High Highest 
Water Level [HHWL]) 
dan permukaan air laut 
terendah pada titik 29 
sentimter saat air laut 
surut dalam satu siklus 
pasang surut (Low Low-
est Water Level [LLWL]). 
Muka air laut rata-rata 
(Mean Sea Level [MSL]) 
ialah 103 sentimeter.
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gambar 1 
Peta Genangan 
Akibat Pasang-
Surut Air Laut pada 
Desember 2013

Sumber: Yulianto, 
Subardjo, dan Rochaddi 
(2014)

Luasan wilayah di Jakarta Utara yang dilanda banjir rob diprediksi 
akan bertambah dari tahun ke tahun, dihitung berdasarkan laju rata-
rata penurunan muka tanah 10 sentimeter per tahun dan kenaikan 
permukaan air laut 1 sentimeter per tahun (Kompas 28 Januari 2013). 
Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta bekerjasama dengan beberapa 
lem baga tinggi negara dan Pemerintah Belanda untuk menyusun sis-
tem tata kelola banjir pesisir yang dikenal dengan nama Jakarta Coastal 
Defense Strategy (JCDS) atau Strategi Pertahanan Pesisir Jakarta (SPPJ). 
Program unggulan JCDS berupa pembangunan tanggul lepas pantai 
atau tanggul laut raksasa yang dikenal dengan nama Jakarta Giant 
Sea Wall. Di satu sisi, program JCDS telah dimasukkan dalam lampiran 
Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 
(RTRW) DKI Jakarta. Di sini lain, pemerintah pusat melalui Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian juga menyusun sistem tata kelola 
banjir pesisir yang dikenal dengan National Capital Integrated Coastal 
Development (NCICD)  atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota 
Negara (PTPIN). NCICD hendak mengembangkan tanggul laut raksasa 
dari JCDS menjadi lebih megah, berbentuk serupa burung garuda, 
dan dinamai Garuda Megah.

Tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa faktor 
dominan penyebab banjir pesisir Jakarta? Apakah pilihan pemerintah 
untuk membangun tanggul mampu mengatasi faktor dominan penye bab 
banjir pesisir Jakarta? Siapakah yang akan menerima manfaat utama 
dari pembangunan tanggul laut raksasa? Untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan ide dan 
kedudukan legal JCDS dan NCICD. Berikutnya, saya akan mengurai 
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akar permasalahan banjir pesisir Jakarta. Dari dua pembabagan ter-
sebut, selanjutnya saya akan mengelaborasi permasalahan yang saya 
sebut sebagai “paradoks pembangunan tanggul”, juga bahwa pa da 
dasarnya pilihan pembangunan tanggul untuk menangani banjir di 
pesisir Jakarta merupakan solusi yang dikerjakan dengan apa yang 
saya sebut sebagai “teknikalisasi permasalahan”. Dari sana saya 
akan masuk ke ranah ekonomi politik pembangunan tanggul untuk 
memaparkan siapa sebenarnya yang diuntungkan dari pembangunan 
tanggul.

JCDS dan NCICD

Kerjasama proyek JCDS melibatkan Pemerintah DKI Jakarta, Ke men te-
rian Pekerjaan Umum, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
dari pihak Pemerintah Indonesia dan konsorsium Partners voor 
Water dari pihak Pemerintah Belanda. JCDS terdiri atas tiga tahap. 
Tahap pertama meliputi penguatan tanggul yang telah ada di wilayah 
pesisir, pemulihan fungsi waduk, dan peningkatan kapasitas stasiun 
pompa. Tahap kedua meliputi peningkatan sistem distribusi air bersih, 
peningkatan sistem pengelolaan sampah, dan relokasi. Tahap ketiga 
berupa pembangunan tanggul laut lepas pantai, pembangunan jalan 
tol di atas tanggul laut lepas pantai, dan pengembangan pelabuhan 
Tanjung Priok. JCDS telah diadopsi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) DKI Jakarta 2030 yang telah disahkan melalui Perda DKI 
Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. 
Gambar tanggul pesisir dan tanggul laut raksasa yang akan dibangun 
berdasarkan rancana induk (master plan) JCDS terlampir dalam 
Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012, Lampiran I, Gambar 14 Peta 
Rencana Sistem Polder Pengendali Banjir dan Kawasan Pelayanannya 
(Gambar 2).

Menurut draf “Master Plan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota 
Negara (PTPIN)” (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
2014), penguatan tanggul laut yang ada dan peningkatan kapasitas 
pompa drainase—sebagai bagian dari JCDS—tidak dapat memberikan 
perlindungan yang cukup untuk jangka panjang, sehingga diperlukan 
pembangunan tanggul lepas pantai. Pembangunan tanggul laut lepas 
pantai juga dinilai dapat berkontribusi pada pengembangan sosio-
ekonomi ibukota sebagaimana termuat dalam Masterplan Percepatan 
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 

 Oleh karena itu, pemerintah pusat juga meluncurkan program 
tata kelola banjir pesisir yang dinamakan NCICD (Gambar 3). Tanggul 
laut pada NCICD berfungsi ganda: sebagai pelindung wilayah pesisir 
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sekaligus menciptakan wilayah baru untuk mengembangkan aspek 
ekonomi wilayah pesisir sesuai dengan program Jakarta Waterfront 
City (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2014).

NCICD berhasil dirumuskan atas kerjasama antara Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, 
Pemerintah DKI Jakarta, serta Kementerian Infrastruktur dan 
Lingkungan Belanda selaku konsultan. NCICD terbagi dalam tiga ta-
hap. Tahap A meliputi pembangunan dan perbaikan tanggul pesisir 
dan tanggul sungai, peningkatan fungsi drainase yang telah ada, dan 
pe ning katan proses pengolahan limbah untuk mengurangi tingkat 
pencemaran di Teluk Jakarta. Tahap B meliputi pembangunan tanggul 
laut sekaligus pembangunan waduk retensi berkapasitas maksimum 
700 juta meter kubik dan reklamasi. Tahap C meliputi pengembangan 
sisi timur Teluk Jakarta bila penurunan muka tanah di wilayah tersebut 
terukur pada tingkat yang membahayakan (Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian 2014). NCICD tertera dalam dokumen “Rancangan 
Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2015–2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional” (Bappenas 2014) 
sebagai salah satu bentuk model pembangunan dan pengelolaan 
daerah pesisir terpadu. RPJMN 2015–2019 telah menjadi produk hukum 
melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015.

Dari tahapan-tahapan di atas, terlihat bahwa JCDS dan NCICD 
mengedepankan langkah-langkah teknis dengan program utama 
pembangunan tanggul laut raksasa. Pelaksanaan kedua program ini 
memerlukan dana yang sangat besar. Tahap pertama JCDS memerlukan 
biaya US$3,63 milar; US$10,12 miliar untuk tahap kedua; dan US$12,11 

gambar 2 
Tanggul Pesisir 
dan Tanggul Laut 
Raksasa Berdasar-
kan Rancana Induk 
JCDS

Sumber: Perda DKI 
Jakarta Nomor 1 Tahun 
2012
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miliar untuk tahap ketiga. Dengan demikian, estimasi keseluruhan 
biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan JCDS sebesar US$25,86 
miliar atau setara dengan sekitar Rp336 triliun (dengan kurs US$1 
sebesar Rp13.000), merujuk pada Dokumen Agenda Kerjasama antara 
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda, Edisi 30 September 
2011 (Kementerian Pekerjaan Umum 2011). Berdasarkan rencana 
induk JCDS, tahap pertama dan kedua akan dibiayai sepenuhnya 
oleh Pemerintah Indonesia, sedangkan tahap ketiga akan dibiayai 
melalui kerjasama pemerintah dan swasta (kps) atau public private 
partnership (ppp). Sementara itu, estimasi biaya untuk pelaksanaan 
program NCICD tahap A dan B sebesar US$40 miliar atau setara sekitar 
Rp520 triliun (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2014: 
82) dengan mekanisme kps.

Biaya yang digunakan untuk melaksanakan JCDS dan NCICD 
terbilang sangat besar. Biaya kedua program ini mencapai Rp856 
triliun. Sebagai pembanding, Produk Domestik Regional Bruto (pdrb) 
Provinsi DKI Jakarta pada 2014 atas dasar harga berlaku sebesar 
Rp1.761,41 triliun dan Produk Domestik Bruto (pdb) Indonesia pada 
2014 atas dasar harga berlaku sebesar Rp10.524,7 triliun, maka estimasi 
biaya untuk pelaksanaan tata kelola banjir pesisir Jakarta berbasiskan 
pembangunan tanggul laut raksasa mencapai 20–30% dari pdrb 
Provinsi DKI Jakarta 2014 atau sekitar 3–5% dari pdb Indonesia 2014. 
Jika dibandingkan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (apbd) DKI Jakarta untuk belanja bantuan sosial dan belanja 
bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah 
desa yang berjumlah Rp1,2 triliun,6 maka biaya pelaksanaan JCDS 
atau NCICD mencapai sekitar 700% dari belanja tersebut.

6.  Lihat Ringkasan 
APBD Pemerintah DKI 
Jakarta Tahun 2014, 
http://www.jakarta.
go.id/v2/apbd/brow-
seindex/2014#browse.

gambar 3 
Desain Tanggul 

Laut pada NCICD

Sumber: Topsector 
Water (2013)
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Banjir Pesisir: Naiknya Air Laut atau Penurunan Permukaan Tanah?

Saat banjir melanda wilayah pesisir Jakarta, berbagai pertanyaan 
tentang penyebab banjir mengemuka. Apakah banjir disebabkan oleh 
penurunan permukaan tanah, pemeliharaan infrastruktur yang buruk, 
urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota), berkurangnya 
luasan hutan bakau, hunian di bantaran sungai maupun pesisir pantai, 
tingginya gelombang air laut saat fenomena pasang air laut, atau per-
ubahan iklim yang menyebabkan naiknya permukaan air laut? Se cara 
umum, saya melihat bahwa wacana yang mengemuka tentang sebab 
banjir ialah kenaikan air laut lawan penurunan permukaan tanah. 
Faktor-faktor lain seperti kerapatan penduduk yang tinggi ka rena 
pengaruh pergerakan manusia (people’s mobility) pada akhir nya dapat 
di konversi ke penurunan permukaan tanah. Logikanya, semakin ba-
nyak manusia dan bangunan, semakin tinggi pula beban yang harus 
di tanggung, sehingga mengakibatkan penurunan permukaan tanah.

Perda Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (1) huruf (d) menyatakan 
bah wa pembangunan tanggul laut “guna mengantisipasi kenaikan air 
laut.” Bisa ditafsirkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta menilai kenaikan 
air laut merupakan ancaman (utama) bagi wilayah pesisir sehingga 
per lu dibangun tanggul sebagai langkah antisipasi. Wacana seperti ini 
se belumnya juga dikemukakan oleh hasil penelitian Institut Teknologi 
Bandung (ITB) pada 2007 yang menganggap kenaikan air laut sebagai 
ancaman banjir. Penelitian tersebut menyatakan bahwa dengan kenaikan 
air laut sebesar 0,25; 0,57; dan 1 sentimter per tahun, maka wilayah 
pesisir Jakarta yang dilanda banjir rob pada 2050 diprediksi seluas 40, 
45, dan 90 kilometer persegi berturut-turut (Measey 2010).

Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa kenaikan level air laut 
hanya 0,73 sentimeter per tahun. Sedangkan rata-rata laju penurunan 
permukaan tanah mencapai 15 sentimeter per tahun (Windupranata 
dan Ikhsani 2014: 75) (Gambar 4). Dengan demikian, jika banjir pesisir 
dinilai sebagai akibat dari kenaikan muka air laut di satu sisi, dan 
penurunan permukaan tanah di sisi lain, maka dari perbandingan 
data yang dipaparkan tersebut, terlihat bahwa risiko penyebab banjir 
pesisir yang utama ialah laju penurunan permukaan tanah. Dua hasil 
penelitian yang lain, Caljouw, Nas, dan Pratiwo (2005) dan Measey 
(2010), juga menilai penurunan permukaan tanah sebagai penyebab 
utama banjir pesisir Jakarta.

Secara lebih mendalam, Abidin et al. (2009) menyebutkan em-
pat faktor penyebab turunnya permukaan tanah di Jakarta, yaitu 
pem bebanan dari bangunan, ekstraksi air tanah yang berlebihan, 
konsolidasi alami tanah aluvial, dan penurunan geotektonik. Tiga 
faktor pertama menjadi penyebab utama penurunan muka tanah di 
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Jakarta. Pendapat ini diperkuat oleh hasil penelitian Dinas Energi dan 
Pertambangan DKI Jakarta pada 2007 bahwa 80% penyebab penurunan 
muka tanah di Jakarta ialah pembebanan dari bangunan pencakar 
langit, 17% berasal dari eksploitasi air tanah yang berlebihan, dan 
3% dari faktor alami (The Jakarta Post 23 Agustus 2007; The Jakarta 
Post 6 Juni 2016; lihat Rukmana 2014).

Faktor pertama, tekanan dari bangunan berat. Pesatnya per-
tumbuhan ekonomi Jakarta sejalan dengan pertumbuhan penduduk 
yang tinggi. Firman (1999) melaporkan bahwa pada 1978, luas wilayah 
komersial di Jakarta hanya 0,1 juta meter persegi, tetapi pada 1997 
telah mencakup 2,7 juta meter persegi , dengan tingkat hunian nyaris 
90%. Pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan luas wilayah 
terbangun.7 Tim peneliti ITB menemukan bahwa wilayah pesisir Jakarta 
Utara dengan laju penurunan muka tanah yang tinggi terdapat di Muara 
Kapuk dan Ancol karena pembangunan ekstensif di atas tanah muda 
dan struktur tanah yang belum padat (The Jakarta Post 24 April 2010; 
lihat Rukmana 2014). Lebih jauh, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI), Henny Warsilah, sebenarnya telah merekomendasikan 
Pemerintah DKI Jakarta untuk membatasi proyek pembangunan di 
wilayah pesisir Jakarta Utara sebagai langkah pencegahan terhadap 
laju penurunan muka tanah yang semakin parah (Thejakartapost.
com 8 Desember 2015).

Faktor kedua, ekstraksi air tanah yang berlebihan. Sejak 1998, 
penyediaan air bersih bagi masyarakat dan industri di Jakarta tidak 
dilayani secara penuh oleh Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. PAM 
Jaya telah menunjuk dua perusahaan swasta sebagai operator, yaitu 
PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). 

7.  Lihat Abidin et 
al. (2009). Pada 1948, 
populasi Jakarta sebesar 
2 juta orang dengan 
luas wilayah terbangun 
sebesar 20.000 hektare; 
pada 1965 luas wilayah 
terbangun mencapai 
35.000 hektare dengan 
jumlah populasi 4 juta 
orang; populasi pada 
1980 sebesar 6,5 juta 
orang dengan wilayah 
terbangun seluas 65.400 
hektare.

gambar 4 
Peta Penurunan 

Muka Tanah di DKI 
Jakarta

Sumber: Lampiran I, 
Gambar 4, Perda DKI 

Jakarta Nomor 1 Tahun 
2012
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Penunjukan operator swasta didasari oleh argumen bahwa operator 
swasta mampu memperluas area pelayanan dan mengurangi kebocor-
an pipa. Delapan belas tahun berlalu, belum semua area di Jakarta 
dapat menikmati fasilitas perpipaan air bersih (terutama wilayah 
pesisir Jakarta). Pada 2015, PT Palyja dan PT Aetra baru mampu 
memenuhi kebutuhan air bersih 60% penduduk Jakarta, sedangkan 
40% lainnya masih bergantung pada air bawah tanah (Thejakartapost.
com 27 Oktober 2015).8

Di sisi lain, ekstraksi air tanah yang berlebihan ini tidak diiringi 
dengan kemampuan untuk melakukan isi ulang batuan sarang 
(aquifer) akibat berkurangnya ruang terbuka hijau (rth) yang menjadi 
area resapan air. Pada 1965, rth di Jakarta mencakup 35% dari total 
wilayah. Saat ini, rth yang ada hanya meliputi 9,3% dari total wilayah 
Jakarta (Abidin et al. 2009)—angka yang jauh dari target ketersediaan 
rth Pemerintah DKI Jakarta sendiri sebesar 30% sesuai dengan RTRW 
Jakarta 2030. Berkurangnya rth menyebabkan kapasitas penyerapan 
air hujan berkurang sehingga air hujan menjadi “limbah” yang dibuang 
ke laut atau menggenangi wilayah dataran rendah. Tingginya intensitas 
curah hujan di Jakarta (2.000–3.500 milimeter per tahun) tidak mampu 
dimanfaatkan sebagai usaha pengisian kembali air tanah yang telah 
digunakan (Samsuhadi 2009: 14). Ketidakseimbangan antara ekstraksi 
dan pengisian dapat dilihat dari muka air tanah yang terus menurun. 
Abidin et al. (2009) mengungkapkan, pada 1910 ketinggian air tanah 
di level antara akuifer tengah dan dalam (piezometric)9 berada pada 
titik 12,5 meter di atas permukaan air laut; masih pada ketinggian 
yang sama pada 1970; tetapi pada 1990 ketinggian air tanah di level 
piezometric berada di antara 30–50 meter di bawah pemukaan air laut, 
atau sekitar 40–250 meter di bawah permukaan tanah.

Faktor ketiga, konsolidasi alami tanah aluvial—endapan yang belum 
terkonsolidasi. Secara geologi, wilayah pesisir Jakarta merupakan 
“dataran aluvial yang materi tanahnya merupakan endapan hasil 
pengangkutan aliran sungai” (Windupranata dan Ikhsani 2014: 71) 
sehingga belum menetal. Selain itu, proses reklamasi untuk ke pen-
tingan pengembangan perumahan yang dikerjakan di daerah ini me-
nun jukkan bahwa proses penetalan sedimen belumlah sempurna, atau 
pem bangunan perumahan-perumahan itu justru menambah beban 
di atas sedimen. Abidin et al. (2009) mencatat bahwa salah satu lokasi 
di wilayah pesisir Jakarta dengan laju penurunan muka tanah paling 
dalam terletak di kompleks perumahan mewah Pantai Mutiara yang 
lahannya merupakan hasil reklamasi, yaitu 12 sentimeter per tahun.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 
faktor utama penyebab banjir di pesisir Jakarta ialah turunnya muka 
tanah, di mana angka lajunya jauh melebihi laju naiknya muka air laut.

8.  Kebutuhan air 
bersih di Jakarta se-
banyak 29.474 liter per 
detik, tetapi kapasitas 
produksi air bersih 
hanya sebesar 17.875 per 
detik (Kompas.com 21 
Maret 2016b).

9.  Akuifer tengah 
berada pada kedalaman 
40–140 meter, sedang-
kan akuifer dalam bera-
da pada 140–250 meter 
di bawah permukaan 
tanah. Pada umumnya, 
ekstraksi air tanah pada 
kedalaman lebih dari 40 
meter dilakukan oleh 
sektor industri dengan 
tingkat ekstraksi yang 
tinggi (Abidin et al. 
2009: 7).
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Paradoks Pembangunan Tanggul

Wilayah pesisir merupakan area strategis untuk kegiatan ekonomi. 
Tidak mengherankan, wilayah pesisir selalu disesaki oleh kegiatan 
industri dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Berbagai konstruksi 
di wilayah pesisir sering kali melampui daya dukungnya. Banjir selalu 
dipetakan sebagai ancaman bagi wilayah pesisir dengan perhitungan 
tingkat kerugian yang cukup tinggi. 

Oleh karena itu, investor sering kali mengajukan proposal 
pembangunan tanggul kepada pemerintah untuk melindungi investasi 
mereka. Pembangunan tanggul dipercaya dapat memberikan solusi 
yang cepat untuk permasalahan banjir pesisir. Pemerintah tentu saja 
tidak ingin kehilangan investor, karena keberadaan investor dipercaya 
mampu meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah kerap 
berargumen bahwa pembangunan tanggul dapat membuka lapangan 
pekerjaan baru. Dengan sudut pandang seperti ini, pembangunan 
tanggul bisa dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk menjaga 
konsistensi peningkatan angka per tumbuhan ekonomi suatu wilayah 
yang dibalut dengan argumentasi pem bu kaan lapangan pekerjaan 
baru dan perlindungan wilayah pesisir.

Pembangunan tanggul sebagai upaya untuk mengurangi risiko 
banjir merupakan hal yang umum. Bencana banjir pesisir di Belanda 
pada 1953 yang memakan korban meninggal sebanyak 180.000 jiwa, 
menghancurkan 30.000 rumah, merusak lebih dari 40.000 rumah 
dan 3.000 lahan pertanian, menggenangi 200.000 hektare daratan 
dengan perkiraan kerugian mencapai 3,1 miliar gulden, menjadi dasar 
argumen pemerintah kolonial Belanda untuk membangun tanggul di 
wilayah barat daya. Pembangunan tanggul yang intensif menjadikan 
Belanda menyandang predikat negara dengan standar pengamanan 
banjir tertinggi di dunia, dengan menjadikan tanggul sebagai solusi 
utama dalam upaya penanggulangan banjir sekaligus penjaminan 
rasa aman secara absolut bagi penduduk yang tinggal di wilayah 
pesisir (Filatova, Mulder, dan van der Veen 2011). 

Nyatanya, solusi cepat mengatasi banjir pesisir dengan membangun 
tanggul menyimpan masalah besar yang diabaikan oleh pemerintah 
dan pihak swasta. Rancang bangun tanggul, dengan daya tahannya 
untuk memberikan jaminan keselamatan terbebas dari bahaya banjir 
bagi wilayah pesisir, memiliki jangka waktu. Misalnya, rancang bangun 
tanggul dengan standar 1/100 berarti paling tidak sekali dalam periode 
seratus tahun tanggul akan gagal menjalankan fungsinya. Singkatnya, 
risiko untuk gagal melekat di dalam rancang bangun tanggul.

Dengan dibangunnya tanggul, diharapkan lebih dari separuh 
penduduk Jakarta yang tinggal di wilayah pesisir dan seluruh kegiatan 
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ekonomi di wilayah tersebut akan terlindung dari bahaya banjir untuk 
jangka waktu tertentu (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
2014). Rasa “aman” ini, pada gilirannya, akan meningkatkan lagi 
investasi di wilayah pesisir. Hal ini dengan jelas terlihat dari semakin 
maraknya bangunan di wilayah pesisir. Langgam seperti ini umumnya 
dijumpai di wilayah-wilayah yang telah menerapkan pembangunan 
tanggul di seluruh dunia.

Pembangunan itu akan menimbulkan bencana karena diabaikan-
nya kerentanan alami yang melekat di wilayah pesisir. Morfologi 
daratan pesisir pada umumnya berupa tanah aluvial atau endapan 
sungai selama ratusan tahun lalu yang strukturnya lebih lunak 
dibandingkan daratan yang lebih menjorok ke dalam. Morfologi daerah 
pesisir juga dapat berupa batuan karang yang rentan terhadap erosi 
oleh air laut. Sehingga, semakin banyak struktur bangunan berat yang 
berdiri di wilayah pesisir, semakin meningkat pula kerentanan fisik 
yang melekat secara alami. Peningkatan ini termanifestasikan dalam 
laju penurunan muka tanah yang cepat dan dalam. Bencana banjir 
pun menjadi keniscayaan, dan ini hanya soal waktu.

Di titik itulah letak paradoks pembangunan tanggul. Di satu sisi, 
tanggul akan memberikan keamanan untuk periode tertentu, tetapi di 
sisi lain, tanggul akan meningkatkan kerentanan wilayah pesisir. Ketika 
bangunan yang berdiri di belakang tanggul semakin marak, maka pada 
saat tanggul gagal menjalankan fungsinya, kerugian yang ditimbulkan 
akan lebih besar daripada saat bencana menerjang wilayah tersebut 
sebelum ada tanggul. Kepadatan penduduk dan nilai ekonomi wilayah 
pesisir dipastikan lebih tinggi daripada sebelum tanggul dibangun. 
Hal ini menimbulkan tekanan yang lebih besar kepada pemerintah 
untuk meningkatkan usaha perlindungan pesisir dari bahaya banjir 
karena kerentanan wilayah tersebut pun meningkat. Pembangunan 
tanggul merupakan cara cepat penanggulangan banjir pesisir sekaligus 
peningkatan kerentanan wilayah pesisir akibat rasa aman semu yang 
dihasilkannya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
tindakan reaktif pemerintah dan swasta untuk membangun tanggul 
bukan semata bertujuan melindungi manusia dan ruang hidup, tetapi 
lebih untuk menjaga modal yang telah diinvestasikan supaya dapat 
terus berkembang.

Sebagai pembanding, Belanda yang berpredikat akan ke ber ha-
silannya melindungi wilayah pesisir dari bahaya banjir pesisir melalui 
pembangunan tanggul, baik tanggul pesisir maupun tanggul laut, 
ternyata menuai kritik dari kalangan akademisinya. Filatova, Mulder, dan 
van der Veen (2011) menyatakan bahwa hitungan penurunan risiko banjir 
karena rendahnya tingkat kemungkinan bencana banjir yang dijamin 
sistem pertahanan pesisir akan sia-sia apabila nilai ekonomi wilayah 
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pesisir yang rentan terhadap banjir senantiasa meningkat. Pesatnya 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan 
pertumbuhan jumlah penduduk meningkatkan kerentanan wilayah 
pesisir karena pembangunan telah melampui daya dukung. Semakin 
meningkat kerentanan, meningkat pula kemungkinan banjir. Oleh 
karena itu, tanggul sebagai cara untuk mengamankan wilayah pesisir 
mengandung kontradiksi di dalam dirinya sendiri (paradoks) yang akan 
mengantarkan kawasan pesisir ke siklus pengurangan risiko bencana 
de ngan tanggul, peningkatan pembangunan kapitalistis, terlampauinya 
daya dukung ekologis, dan kembali terjadinya peningkatan kemungkin-
an banjir—siklus yang tak akan berkesudahan.

Dua Tahapan Depolitisasi Bencana Banjir

Pembangunan tanggul yang menekankan solusi teknis merupakan 
bentuk penyederhanaan permasalahan tata kelola wilayah pesisir 
yang kompleks. Mengikuti Li (2012), saya menyebut penyederhanaan 
ini sebagai teknikalisasi permasalahan.10 Permasalahan banjir pesisir 
di maknai sebagai sebatas persolan teknis yang ditanggulangi dengan 
lang kah teknis pembangunan tanggul. Teknikalisasi permasalahan 
ini adalah langkah depolitisasi yang pertama.

Dengan hanya menekankan peningkatan kapasitas suatu wila-
yah melalui pembangunan infrastruktur untuk melindungi investasi 
tan pa memperhatikan akar permasalahan kota, penanganan banjir 
me lalui pembangunan tanggul ini selaras dengan proses depolitisasi 
sebagaimana diungkapkan oleh Li (2012: 14), bahwa “segala urusan yang 
mengalami teknikalisasi permasalahan pada saat yang sama ternyata 
dilucuti aspek-aspek politiknya menjadi gelaja non-politis.” Pemerintah 
seolah mengabaikan penyebab pokok banjir rob yaitu penurunan 
muka tanah, sekaligus mengonstruksi argumen baru yaitu kenaikan 
permukaan air laut sebagai sebab utama. Dengan begitu, masyarakat 
diharapakan menerima kebijakan pemerintah berupa pembangunan 
tanggul laut raksasa. Dengan kata lain, konstruksi argumen diperlukan 
untuk melegitimasi kebijakan. Padahal, penurunan muka tanah di-
se babkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan 
kondisi lingkungan dan hanya mementingkan hitungan pendapatan 
daerah dari investasi di wilayah pesisir yang strategis.

Proses depolitisasi yang kedua mengenai partisipasi. Pada 9 
Oktober 2014, terlaksana peletakan batu pertama di tanggul Pluit oleh 
Menteri Koordinator Perekonomian pada waktu itu, Chairul Tanjung, 
se bagai tanda dimulainya proyek NCICD Fase A berupa penguatan 
tanggul pesisir yang telah ada sepanjang 8 kilometer. Menanggapi 
acara ini, pernyataan Walikota Jakarta Utara Heru Budi Hartono 

10.  Li (2012) memapar-
kan, teknikalisasi 
permasalahan merupa-
kan salah satu proses 
dalam “kehendak untuk 
memperbaiki” sesuatu 
melalui program pemba-
ngunan yang dijelaskan 
secara eksplisit dan 
terperinci dengan meng-
gunakan istilah-istilah 
atau konsep-konsep 
teknis serta mengandal-
kan teknologi saintifik.
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cukup mengejutkan. Heru mengaku bahwa pemberitahuan tentang 
acara ini diberikan kepadanya hanya beberapa jam sebelum acara 
berlangsung. Lebih dari itu, Walikota juga menyatakan bahwa dirinya 
tidak pernah dilibatkan dalam koordinasi antar-lembaga pemerintah 
untuk penyusunan program ini (Thejakartapost.com 10 Oktober 2014). 
Padahal, dampak dari pelaksanaan NCICD berupa penggusuran 
beberapa wilayah di Jakarta Utara (Kiara 15 Oktober 2014)11 menjadi 
tanggung jawabnya (Thejakartapost.com 10 Oktober 2014). Inilah salah 
satu bentuk kebijakan pemerintah pusat yang bersifat top-down, di 
mana hierarki pemerintah yang lebih tinggi tidak melibatkan struktur 
pemerintah di bawahnya.

Pada dasarnya, kebijakan yang bersifat top-down mengandaikan 
pemerintah memiliki pengetahuan tentang “bagaimana masyarakat 
harus hidup, apa yang terbaik bagi masyarakat, dan apa yang di-
bu tuhkan masyarakat” (Li 2012: 8). Dengan cara pikir seperti ini, 
pemerintah di tingkat yang lebih tinggi menganggap masyarakat dan/
atau pemerintahan di tingkat lebih rendah tidak perlu dilibatkan dalam 
pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat. Hak po li-
tik rakyat dengan demikian telah dilanggar oleh pemerintah. Kebijakan 
yang bersifat top-down tidak akan menghasilkan pembangunan yang 
“berkelanjutan” karena bisa menimbulkan perlawanan dari rakyat. 
Per lawanan atau protes rakyat akan mengemuka ketika kebijakan 
pembangunan yang dijalankan tidak meningkatkan kesejahteraan, 
tetapi malah memperburuk penghidupan rakyat.

Kadang-kadang, partisipasi rakyat dalam program pembangunan 
dipandang klise oleh berbagai kalangan. Hal ini tidak terlepas dari 
bentuk partisipasi rakyat yang berjalan selama ini, yaitu partisi-
pasi yang dipaksakan. Pemaksaan kepada rakyat untuk menyetu-
jui pe  lak sana an program pembangunan yang dibungkus dengan 
te ma partisipatif tidak bisa serta merta ditanggapi dengan desakan 
untuk meninggalkan pendekatan partisipatif (Li 2012). Penggunaan 
pendekatan partisipatif harus ditingkatkan dengan pemahaman 
yang benar tentang relasi kuasa12 di dalam struktur masyarakat, 
terutama antara pemerintah dan rakyat. Pemahaman yang benar 
akan menghasilkan desakan untuk melaksanaan pembangunan di 
mana rakyat (khususnya rakyat miskin) dan pemerintah sama-sama 
berposisi sebagai subjek pembangunan. Pemerintah dan rakyat ter libat 
aktif pada setiap tahapan pembangunan dan tidak ada unsur pak sa-
an di sana. Pemaksaan pelaksanaan program pembangunan ti dak 
akan bisa menyelesaikan permasalahan, tetapi malah menimbulkan 
permasalahan baru.

Dalam kasus program pembangunan tanggul laut raksasa di 
Teluk Jakarta, pemerintah tampaknya tidak begitu mementingkan 

11.  Untuk kasus pem-
bangunan tanggul laut 
raksasa di Teluk Jakarta, 
Koalisi Rakyat untuk 
Peradilan Perikanan 
(Kiara) memperkirakan 
kurang lebih 16.855 
rumah tangga nelayan 
miskin akan terkena 
penggusuran oleh 
pelaksanaan program 
(Kiara 2014).

12.  Relasi kuasa yang 
dimaksud adalah 
pemerintah sebagai 
operator tata kelola 
kehidupan publik 
untuk kehidupan yang 
lebih baik dan rakyat 
mematuhi aturan-atur-
an yang diberlakukan 
pemerintah. Tetapi, 
harus diingat bahwa 
pemerintah berkuasa 
karena mendapatkan 
mandat dari rakyat 
sehingga pemerintah 
harus mengutamakan 
kepentingan rakyat.
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tahapan dialog dengan rakyat. Klaim ini saya bangun dari pernyataan 
Walikota Jakarta Utara bahwa ia tidak pernah diajak berkoordinasi 
dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan tanggul laut rakasa. 
Kalau walikota saja tidak dilibatkan, apalagi rakyat. Pemerintah 
pada hierarki yang lebih tinggi secara sepihak menetapkan strategi 
penanganan banjir pesisir. Strategi tersebut disusun oleh pemerintah 
dalam bimbingan tim ahli dan konsultan pembangunan. Setelah 
rumusan strategi diperiksa oleh tim ahli dan dinyatakan layak, langkah 
selanjutnya ialah melegalkan strategi tersebut dalam sebuah produk 
hukum. Dalam hal ini, JCDS dilegalkan melalui Perda DKI Jakarta Nomor 
1 Tahun 2012, sementara NCICD dilegalkan melalui Perpres Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015–2019. Setelah strategi dilegalkan, langkah berikutnya 
yakni melegalkan rencana induk, merancang program investasi, 
implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta pengawasan dan 
evaluasi. Skema ini menegaskan bahwa program pembangunan tanggul 
laut raksasa bersifat top-down tanpa melalui proses dialog dengan 
rakyat, terutama nelayan miskin dan buruh nelayan.13 Pembangunan 
tanggul laut raksasa juga jauh dari kebutuhan nelayan miskin dan 
buruh nelayan, bahkan turut mengancam penghidupan mereka. 
Dari skema proyek tampak bahwa program pembangunan tanggul 
laut raksasa tidak melayani kebutuhan utama nelayan miskin dan 
buruh nelayan.

Dilegalkannya strategi penanganan banjir pesisir akan menyulitkan 
nelayan miskin dan buruh nelayan untuk berpartisipasi dalam tahapan 
pembangunan selanjutnya. Kritik yang disampaikan oleh nelayan 
miskin dan buruh nelayan akan dijawab pemerintah bahwa strategi 
penanganan banjir pesisir telah memiliki dasar hukum, dan jika 
menginginkan perubahan terhadapnya maka dipersilakan untuk 
mengajukan gugatan terhadap pemerintah yang akan memakan 
waktu cukup lama dan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu, 
kalau pun ada partisipasi nelayan miskin dan buruh nelayan pada 
tahapan lanjutan pembangunan setelah legalisasi strategi tersebut, 
maka partisipasi nelayan miskin dan buruh nelayan bersifat semu yang 
diadakan seolah-olah pemerintah telah memenuhi prinsip partisipasi.

Program penanganan banjir pesisir telah memperoleh wujud ma-
pan nya, sedangkan nelayan miskin serta buruh nelayan “dipaksa” 
untuk menerimanya. Pemerintah akan berdalih bahwa pemerintah 
sangat mengerti kebutuhan nelayan miskin dan buruh nelayan di-
banding diri mereka sendiri—karena pemerintah berasumsi memiliki 
pengetahuan yang lebih mapan ketimbang rakyat.

13.  Nelayan miskin 
dan buruh nelayan saya 
sebut sebagai pekerja, 
sedangkan nelayan 
kaya sebagai pemilik 
alat produksi usaha 
tangkap ikan. Untuk 
kasus Indonesia, jumlah 
nelayan pekerja 80% 
dan pemilik kapal sebe-
sar 20% (Kemen terian 
Koordinator Bidang 
Perekonomian 2014). 
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Dampak Pembangunan Tanggul Laut

Argumentasi pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian (2014) bahwa pembangunan tanggul laut raksasa 
merupakan langkah penanganan banjir sekaligus usaha memperbaiki 
kondisi lingkungan hidup wilayah pesisir juga menuai bantahan dari 
elemen pemerintah yang lain, seperti Pusat Penelitian Sumber Daya 
Laut dan Pesisir dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Poin pertama bantahan ialah munculnya erosi di Pulau Onrust, Pulau 
Kelor, dan Pulau Cipir yang terletak tidak jauh dari posisi tanggul laut 
(Thejakartapost.com 7 Oktober 2015). Erosi ini disebabkan oleh perubahan 
arus laut di luar dinding tanggul. Kerusakan tiga pulau tersebut menjadi 
preseden yang sangat buruk mengingat status ketiga pulau sebagai 
taman arkeologi yang menyimpan sejarah kebesaran kerajaan maritim 
nusantara dan industri galangan kapal pada masa kolonial (Kompas.com 
30 November 2015b). Erosi akan menyebabkan kerusakan 50% terumbu 
karang yang terletak di Teluk Jakarta (Thejakartapost.com 7 Oktober 
2015). Kerusakan terumbu karang akan diikuti dengan berkurangnya 
produksi ikan di Teluk Jakarta karena terumbu karang merupakan 
tempat berkembangbiaknya berbagai jenis ikan secara alami.

Kedua, tanggul yang terletak di lepas pantai akan memperpanjang 
lintasan aliran air dari hulu menuju laut. Panjang lintasan aliran 
air berdampak pada melambatnya kecepatan aliran air sehingga 
mempercepat proses sedimentasi di wilayah muara (ITB 19 Mei 2013). 
Berkurangnya kecepatan aliran air ketika volume air tinggi—saat hujan 
deras—tentunya dapat mengakibatkan banjir di wilayah belakang 
tanggul karena air meluap dari sungai. Menurunnya kecepatan aliran 
air juga diprediksi terjadi saat fase surut fenomena pasang-surut air 
laut. Secara lugas Pranowo, Arifin, dan Heriati (2014: 62) menyebutkan,

(...) berdasarkan hasil simulasi hidrodinamika dengan skenario 
pembangunan tanggul laut raksana menunjukan adanya arus 
dengan kecepatan mendekati 0 m/detik pada beberapa kondisi 
pasang surut yang berbeda di beberapa lokasi di dalam bangunan 
tanggul. Beberapa lokasi di dalam bangunan tanggul dengan 
kecepatan arus sangat rendah berpotensi menyebabkan akumulasi 
sedimen yang berasal dari sungai-sungai utama yang mengalir ke 
Teluk Jakarta. Masukan sedimen yang berasal dari sungai-sungai 
utama di Teluk Jakarta akan tertahan di dalam bangunan tanggul 
laut karena tidak terbawa oleh arus laut.

Ketiga, pola arus di dalam tanggul yang kurang dinamis berpotensi 
menimbulkan akumulasi material (limbah, sedimen, dan air tawar) yang 
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diangkut melalui daerah aliran sungai. Akumulasi material ini dapat 
mempercepat proses eutrofikasi14 di Teluk Jakarta yang menyebabkan 
pertumbuhan alga (terutama alga merah) melampui batas normal 
maksimalnya (Pranowo dan Arifin 2014: 87). Pertumbuhan alga merah 
yang pesat ini akan menyebabkan kematian ikan secara meluas. Selain 
itu, jika tata kelola sampah di Jakarta belum tertangani dengan baik, 
limbah pun akan menumpuk di waduk yang terbentuk di belakang 
tanggul. Tanggul laut juga akan menyebabkan minimnya pertukaran 
alami antara air tawar dan air laut. Air tawar yang dibendung di 
belakang tanggul akan menyebabkan kematian berbagai jenis ikan 
laut yang selama ini berhabitat di wilayah Teluk Jakarta.

Keempat, nelayan kehilangan mata pencahariannya karena tidak 
sanggup menanggung besarnya biaya produksi yang harus dikeluar-
kan untuk melaut. Pemerintah dan perusahaan pelaksana reklamasi 
dan pembangunan tanggul menyatakan bahwa proyek mereka akan 
menyediakan pekerjaan pengganti bagi nelayan yang kehilangan 
pekerjaan, dengan upah Rp50.000 per hari (Zulham et al. 2014: 81). 
Tetapi, ketersediaan pekerjaan tersebut tentunya bersifat jangka 
pendek—hanya pada masa pelaksanaan proyek. Kontribusi sektor 
perikanan dan kelautan pada perekonomian Jakarta Utara yang sangat 
kecil, yaitu pada kisaran 0,08% per tahun, tidak dapat dijadikan 
alasan untuk mengabaikan nelayan miskin dan buruh nelayan. Se-
ba liknya, persentase yang kecil ini layak dijadikan dasar kritik atas 
kinerja pemerintah: mengapa sektor kelautan dan perikanan hanya 
memberikan kontribusi yang sangat kecil padahal luas daratan Jakarta 
tidak sampai 10% dari luas lautan (luas daratan 661,52 kilometer 
persegi; luas lautan 6.997,5 kilometer persegi)?

Kelima, risiko dapat berkurang bila kerentanan dikurangi, karena 
risiko berbanding lurus dengan kerentanan. Semakin tinggi kerentan-
an, semakin tinggi pula risiko. Untuk menekan kerentanan, metode 
dialektika atas berbagai kontradiksi material yang ada harus diterapkan 
dengan benar. Selain kerentanan fisik yang senantiasa mendapat 
sorotan utama, kemiskinan dan ketidakadilan yang berakar pada 
ketimpangan-ekonomi politik seharusnya mendapatkan perhatian lebih, 
karena ketimpangan-ekonomi politik akan menambah ke ren tanan fisik 
yang telah ada. Pembangunan yang mengabaikan kenyataan adanya 
ketimpangan-ekonomi politik akan memberikan keuntungan hanya 
pada kelompok kaya yang senantiasa berusaha menumpuk kekayaan.

Dari kelima poin kritik tersebut, bisa disimpulkan bahwa pem ba-
ngunan tanggul laut raksasa justru akan meningkatkan kerentanan 
kelompok rakyat miskin seperti nelayan, yakni ber ku rangnya potensi 
ekonomi dan semakin rawan terlanda banjir. Se lanjutnya, “ongkos” 
untuk menanggulangi peningkatan kerentanan pada kelompok miskin ini 

14.  Proses perkem-
bangbiakan tumbuhan 
air dengan cepat 
karena memperoleh 
zat makanan yang 
berlimpah akibat pemu-
pukan yang berlebihan.
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bermakna “proyek” bagi kelompok lain yang mempunyai akses-ekonomi 
politik lebih kuat, seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Tanggul Laut Raksasa untuk Siapa?

Amatan Li (2012) mengenai persoalan mendasar pembangunan mem-
bantu saya dalam menjawab pertanyaan mengenai siapa yang akan 
menikmati manfaat dari pembangunan tanggul laut raksasa. Mengikuti 
James Ferguson yang menengarai pembangunan di Lesotho pada 
1970-an, Li (2012: 229) yang mengamati pembangunan di Sulawesi 
Tengah sejak 1990-an mengidentifikasi dua ciri mendasar proyek-
proyek pembangunan, yakni:

Pertama, proyek-proyek tersebut memandang ketimpangan 
ekonomi-politik yang menjadi akar kemiskinan serta ketidakadilan 
sebagai persoalan yang bisa diatasi melalui solusi teknis. Kedua, 
program-program pembangunan hanya menonjolkan persoalan 
yang bisa diatasi dengan solusi teknis—dengan mengabaikan 
sejumlah besar data yang dikumpulkan dengan susah payah.

Setiawan (2015) menengarai kondisi ekonomi politik Jakarta 
berupa “kesenjangan kelas yang terjadi karena akibat-akibat kolo-
nialis me (dan lalu neokolonialisme), dan praktik-praktik salah urus 
yang terus terjadi dan borjuis rente (kapitalis birokrat) karena men-
ja lankan sebuah kapitalisme kota yang primitif.” Pernyataan ini 
menemui relevansinya dengan amatan Yoo, Kim, dan Hadi (2014) 
yang mengungkapkan bahwa wilayah Jakarta Utara sangat rentan 
terhadap banjir pesisir karena banyaknya populasi masyarakat miskin 
di wilayah tersebut. Firman et al. (2011) juga mengungkapkan bahwa 
konsentrasi penduduk miskin tertinggi berada di dua wilayah di 
Jakarta Utara yang sangat rentan terhadap banjir pesisir (Gambar 
6), yakni Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, dan Kelurahan 
Penjaringan, Kecataman Penjaringan. Penduduk yang tinggal di 
dua wilayah ini pernah mengalami kerugian paling berat saat banjir 
pesisir pada akhir November 2007. Penduduk miskin di dua kelurahan 
ini juga sangat rentan untuk masuk ke dalam kategori penduduk 
sangat miskin apabila terjadi guncangan dari faktor eksternal berupa 
bencana seperti banjir dan kebakaran. Kondisi ini menjadi legitimasi 
pembangunan tanggul laut raksasa untuk melindungi kepentingan 
penduduk miskin dan sangat miskin. Tetapi, ini cenderung menyerupai 
kedok, karena pada dasarnya di balik argumentasi penyelamatan 
rakyat miskin ini menggelayut kepentingan pengusaha-pengusaha 
pengembang properti.
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Reklamasi untuk Pengusaha Properti

Terbatasnya lahan yang tersedia di wilayah pesisir harus menghadapi 
tingginya permintaan akan lahan baru untuk menopang aktivitas 
industri, termasuk untuk tempat tinggal para buruh. Pemerintah 
menjawab tingginya permintaan akan lahan baru dengan mengeluarkan 
izin reklamasi pantai utara Jakarta melalui serangkaian produk hukum, 
mulai dari era Presiden Soeharto hingga Jokowi. Proyek reklamasi 
mulai dicanangkan sejak 1995 melalui Keputusan Presiden (Keppres) 
Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang 
memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada gubernur DKI 
Jakarta untuk melaksanakan reklamasi pantai utara Jakarta. Pedoman 
kebijakan pelaksanaan reklamasi selanjutnya diatur dalam Perda DKI 
Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan 
Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta, Keputusan Menteri 
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 
Kep.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan 
Pantai Utara Jakarta, dan Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 
tentang RTRW DKI Jakarta yang menyebutkan luasan lahan reklamasi 
kurang lebih 2.700 hektare diperuntukkan bagi perumahan kelas 
menengah atas. Tahun berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso 
mengeluarkan SK KDKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Muncullah 
sepuluh kontraktor reklamasi dengan masing-masing luasan lahannya.

gambar 5 
Sebaran Rumah 

Tangga Miskin 
di Pronvinsi DKI 

Jakarta

Sumber: 
Firman et al. (2011)
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perusahaan luas lahan reklamasi 
sesuai izin (hektare)

PT Jakarta Propertindo 290
PT Pembangunan Jaya Ancol 592
PT Muara Wisesa Samudra 54
PT Taman Harapan Indah 100
PT Bhakti Bangun Eramulia 38
PT Kawasan Berikat Nusantara 198
PT Kapuk Naga Indah 674
PT Jaladri Kartika Eka Paksi 200
PT Manggala Krida Yudha 375
PT Dwi Marunda Makmur 220

Perjalanan proyek reklamasi selanjutnya mengalami tarik-ulur 
berkepanjangan. Pada 2003, Menteri Lingkungan Hidup saat itu, Nabiel 
Makarim, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan 
Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan 
Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Melalui SK ini, Menteri 
Lingkungan Hidup mewajibkan semua instansi menolak permohonan 
izin kegiatan dan usaha terkait atau berada di kawasan reklamasi 
(Kompas 1 Desember 2015b). SK ini dikeluarkan dengan landasan 
hasil studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang 
mengungkap bahwa pelaksanaan reklamasi di pantai utara Jakarta 
akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan, antara lain: (a) 
Meningkatkan potensi banjir terutama di wilayah pesisir Jakarta. 
Hal ini disebabkan oleh jarak aliran air menuju muara, yaitu laut, 
semakin jauh sehingga kecepatan aliran air akan berkurang dan 
memicu cepatnya proses sedimentasi di wilayah pesisir Jakarta. 
Proses sedimentasi yang lebih cepat dari biasanya meningkatkan 
intensitas kegiatan pengerukan di wilayah pesisir untuk mencegah 
kenaikan permukaaan air melebihi ketinggian bantaran sungai yang 
dapat memicu terjadinya banjir bagi perumahan di pinggir sungai; 
(b) Kerusakan ekosistem laut di lokasi tempat pengambilan bahan 
material reklamasi yang memengaruhi kehidupan dan penghidupan 
nelayan miskin dan buruh nelayan setempat; (c) Gangguan terhadap 
operasional PLTU Muara Karang yang memasok kebutuhan listrik 
Istana Negara, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kawasan 
bisnis di Jalan Sudirman, dan beberapa tempat penting lainnya di 
Jakarta. Pasalnya, reklamasi menjauhkan PLTU dari air laut yang 
merupakan sumber air dingin yang sangat penting bagi operasional 
PLTU (Kementerian Lingkungan Hidup 29 Agustus 2003).

SK tersebut direspons oleh enam perusahaan kontraktor proyek 
reklamasi pantai utara Jakarta, yakni PT Bakti Era Mulia, PT Taman 

tabel 1 
Daftar Perusahaan 
Kontraktor Reklamasi 
Pantai Utara Jakarta 
sesuai SK Gubernur 
KDKI Jakarta Nomor 
138 Tahun 2000.

Catatan: Dari sepuluh 
perusahaan pengem-
bang tersebut, dua di 
antaranya milik Pemda 
DKI Jakarta, sebagai 
Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), yaitu 
PT Jakarta Propertindo 
dan PT Pembangunan 
Jaya Ancol. Daftar ini 
dalam perkemban-
gannya mengalami 
perubahan.

Sumber: Indymedia.org.uk 
(27 September 2006); Tempo 
(13–19 April 2015)
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Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudha, PT Pelabuhan Indonesia 
II, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan PT Jakarta Propertindo, de-
ngan melayangkan gugatan kepada Menteri Lingkungan Hidup me-
lalui Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta (Kementerian Ling-
kungan Hidup 29 Agustus 2003). Setelah melalui proses panjang 
persidangan, pada 2009, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa 
SK ketaklayakan kegiatan reklamasi tersebut sah secara hukum, dan 
kegiatan reklamasi di pantai utara Jakarta harus dihentikan. Pada 
Maret 2011, muncul putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 12/
PK/TUN/2011 yang menyatakan reklamasi di Jakarta legal (Kompas 
1 Desember 2015b).

Rencana reklamasi lantas diperkuat oleh Perda DKI Jakarta Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara 
Jakarta. Pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 
121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai 
Utara Jakarta yang menyebutkan tujuh belas pulau rekalamasi dengan 
kode A sampai Q seluas 5.155 hektare. Fauzi Bowo, Gubernur DKI 
Jakarta saat itu, lantas mengeluarkan izin prinsip dan izin pelaksanaan 
sejumlah pulau reklamasi (Detik.com 7 April 2016).15 Proyek reklamasi 
semakin instensif setelah Gubernur Basuki Tjahaya Purnama, akrab 
disapa Ahok, menerbitkan sejumlah izin pelaksanaan reklamasi 
untuk beberapa pulau, salah satunya Pulau G (Pluit City) untuk PT 
Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro Land, 
tak lama setelah ia dilantik sebagai gubernur pada penghujung 2014.

perusahaan pegem-
bang

pulau status

PT Kapuk Naga Indah A, B, C, D, E C dan D proses reklamasi; A, B, 
dan E Izin Prinsip

PT Jakarta Propertindo F Izin Pelaksanaan
PT Muara Wisesa Sam-
udra

G Izin Pelaksanaan

PT Taman Harapan Indah H Izin Pelaksanaan
PT Jaladri Kartika Eka 
Paksi

I Izin Pelaksanaan

PT Pembangunan Jaya 
Ancol

J dan K J Izin Prinsip; K Izin Pelaksa-
naan

PT Manggala Krida Yudha L dan M Izin Prinsip
PT Pelindo II N Proses reklamasi
Premprov DKI Jakarta O, P, dan Q Izin Prinsip

15.  Sejumlah izin prin-
sip dan izin pelaksanaan 
reklamasi dikeluarkan 
oleh Fauzi Bowo pada 
21 September, sehari 
setelah pengumuman 
kemenangan pasangan 
Joko Widodo dan Basuki 
Tjahaya Purnama dalam 
hitung cepat hasil 
pemilihan gubernur DKI 
Jakarta. 

tabel 2 
Daftar Perusahaan 

Pemegang Izin Proyek 
Reklamasi

Sumber: 
Bisnis.com 

(10 Desember 2015)
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Pemerintah berargumen bahwa ketersediaan lahan terutama di 
wilayah pesisir dengan harga yang terjangkau mampu meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dapat menarik investor domestik 
maupun asing. Mengingat harga lahan di pusat-pusat perbisnisan 
Jakarta, yaitu Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, telah meroket. Selain 
itu, reklamasi juga dapat menjadi solusi dalam menghambat tingginya 
laju penurunan muka tanah di wilayah pesisir, demikian argumen 
pemerintah (lihat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 
Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Ke men-
terian Lingkungan Hidup, Pemerintah DKI Jakarta 2014: 18–19). Tetapi, 
argumen pemerintah ini terbantahkan oleh hasil penelitian Abidin 
et al. (2009) yang mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah 
paling dalam di wilayah pesisir Jakarta Utara terletak di perumahan 
mewah Pantai Mutiara yang berada di lahan reklamasi.

Meskipun merupakan dua paket proyek yang berbeda, rekla ma-
si dan pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jakarta 
me miliki tujuan sama. Dokumen rencana induk “Pengembang an 
Ter padu Pesisir Ibukota Negara” (Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerja-
an Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah DKI Jakarta 
2014: 67) menyatakan “Program PTPIN kerap dikaitkan dengan rekla-
masi 17 pulau di pesisir utara Jakarta tersebut, padahal kedua nya 
me rupakan proses yang terpisah walaupun tujuannya relatif sama, 
yaitu melindungi kawasan pesisir pantai utara Jakarta sekaligus 
meng akomodasi keperluan pengembangan kota di masa depan.” 
Lebih lanjut, para pengembang reklamasi diminta komitmennya untuk 
“me nyumbang” pendanaan pembangunan tanggul laut raksasa.

Dari argumen-argumen tersebut, juga belajar dari pengalaman 
Pantai Mutiara, dapat ditarik kesimpulan bahwa pulau-pulau baru 
yang akan terbentuk sebagai hasil reklamasi bakal berwujud daratan 
yang rentan akan banjir akibat tingginya laju penurunan muka tanah. 
Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut 
raksasa berkaitan erat dengan izin reklamasi. Tanggul laut raksasa 
akan berfungsi sebagai pelindung pulau-pulau baru hasil reklamasi 
dari bahaya banjir pesisir.

Nelayan Selalu Dikalahkan

Pemerintah pusat selalu menyampaikan janji akan mengadakan 
wilayah bagi nelayan miskin dan buruh nelayan di tanggul laut raksasa 
yang dibuat dengan reklamasi, bukan sekadar tembok. Pemerintah 
meyakini bahwa pemindahan nelayan miskin dan buruh nelayan ke 
pulau tanggul baru akan meningkatkan kesejahteraan mereka karena 
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mendekatkan mereka dengan lokasi penangkapan ikan (Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, 
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, 
Pemerintah DKI Jakarta 2014).

Sebagaimana termuat dalam draf Master Plan NCICD (Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian 2014), 45% dari keseluruhan 
bangunan tanggul laut raksasa akan digunakan untuk kawasan 
bisnis dan hunian, sementara 55% untuk infrastruktur, kawasan 
hijau, dan pariwisata. Dari 45% tersebut, sebagian besar lahan (55%) 
akan digunakan untuk membangun pusat bisnis (Central Business 
District [CBD]) yang terdiri atas perumahan mewah, perkantoran, dan 
pertokoan premium. CBD mendapat porsi lahan separuh lebih dari 
wilayah terbangun karena pemerintah menargetkan penerimaan dari 
CBD sebesar 84% dari total penerimaan pemerintah yang berasal dari 
keseluruhan bangunan di Garuda Megah. Bila dilihat dari persentase 
rencana penyediaan hunian, 44% dari total hunian di Garuda Megah 
merupakan hunian mewah (terintegrasi dengan CBD), 8% hunian 
kelas atas, 30% hunian kelas menengah, dan 17% hunian kelas bawah 
(perumahan sosial sekaligus tujuan relokasi rakyat miskin yang se-
belum nya tinggal di perkampungan kumuh nelayan di wilayah pesisir 
Jakarta) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik 
Indonesia 2014: 70). Gambar 6 menunjukkan jarak perumahan nelayan 
ke pusat kota cukup jauh. Artinya, pemerintah telah dengan sengaja 
“mengasingkan” nelayan dari kehidupan kota (lihat juga Aljazeera.
com 10 November 2014).

Pembangunan tanggul laut raksasa direncanakan akan rampung 
pada periode 2025–2030, maka proses relokasi nelayan pun diandaikan 
terlaksana pada periode tersebut. Padahal, nelayan miskin dan buruh 
nelayan telah merasakan dampak buruk sejak dimulainya pelaksanaan 

gambar 6 
Peruntukan Ruang 

Tanggul Laut Raksasa

Sumber: Coenen (2014: 12)
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reklamasi saat ini. Sebagaimana dilaporkan Kompas (30 November 
2015), nelayan miskin dan buruh nelayan di wilayah Kamal Muara, 
Kecamatan Penjaringan, mengeluhkan dampak negatif dari kegiatan 
reklamasi Pulau C dan D.16 Mereka harus mengarahkan perahu untuk 
berputar mengelilingi pulau reklamasi terlebih dahulu sebelum mampu 
mencapai tempat penangkapan ikan di tengah laut. Semakin jauh jarak 
yang ditempuh berarti semakin membengkak modal melaut, terutama 
untuk membeli bahan bakar minyak. Reklamasi juga menyebabkan 
pendangkalan di perairan antara kampung nelayan dengan pulau 
reklamasi. Pendangkalan ini telah dirasakan di wilayah Kamal Muara, 
Kecamatan Penjaringan, di mana kedalaman perairan di sekitarnya 
hanya sekitar 5 sentimeter akibat endapan lumpur yang tinggi. Pen-
dang kalan ini tentu saja menyulitkan mereka untuk menambatkan 
perahunya. Dilaporkan juga bahwa ekosistem di lokasi pengambilan 
material untuk reklamasi telah rusak dan mengakibatkan turunnya 
pendapatan nelayan secara drastis (Kompas 1 Desember 2015a). Sejak 
2012, terjadi penyedotan pasir di perairan Lontar, Kecamatan Tirtayasa, 
Kabupaten Serang, Banten, yang menyebabkan laut menjadi keruh 
dan timbunan lumpur di pantai meninggi. Nelayan miskin dan buruh 
nelayan mengeluhkan, sebelum penyedotan pasir dilakukan, dalam 
satu hari mereka mampu mendapatkan 5 kilogram udang; saat ini 
untuk mendapatkan 1 kilogram saja dirasa sangat sulit (Kompas 1 
Desember 2015a). Sedangkan pemerintah tidak memberikan solusi 
un tuk menangani masalah ini sesegera mungkin. Maka, masuk akal 
ke tika nelayan memandang reklamasi sebagai bom waktu peng gusur-
an ruang penghidupan mereka.

Dampak negatif dari pelaksanaan reklamasi pun menuai polemik 
yang diwarnai dengan gugatan dari sejumlah elemen masyarakat. 
Pada April 2015, muncul dua gugatan terhadap SK Gubernur DKI 
Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang 
Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamai Pulau G kepada PT Muara 
Wisesa Samudra yang disampaikan oleh Jakarta Monitoring Network 
dan beberapa bulan kemudian oleh Tim Advokasi Selamatkan Teluk 
Jakarta (Kompas.com 6 April 2016c). SK tersebut selanjutnya digugat 
di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh kesatuan nelayan 
tradisional pada 15 September 2015 dengan alasan bahwa pemberian 
izin tersebut melanggar sejumlah aturan dan berdampak merugikan 
nelayan. PTUN memenangkan gugatan nelayan dengan menyata-
kan bah  wa SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 batal 
atau tidak sah dan memerintahkan untuk menunda pelaksanaan  nya 
(Kompas.com 31 Mei 2016d). Pemerintah DKI Jakarta mengajukan ban-
ding atas putusan ini dan memenangkannya, tepatnya pada Oktober 
2016 (Merdeka.com 20 Oktober 2016). Selanjutnya, sejumlah warga 

16.  Pengembang 
pulau C dan D adalah 
PT Kapuk Naga Indah 
yang merupakan anak 
perusahaan dari Agung 
Sedayu Group.
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bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Kiara mengajukan 
kasasi. MA menolak kasasi tersebut pada Juni 2017.

Selain menuai gugatan, polemik seputar proyek reklamasi juga 
diwarnai oleh pertarungan kebijakan di kalangan pejabat. Pada April 
2016, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, meminta 
Pemerintah DKI Jakarta untuk menghentikan pelaksanaan reklamasi 
se belum semua izin pengembang terpenuhi (Tempo.co 15 April 2016). 
Be berapa hari setelahnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal 
Ramli, menyatakan penghentian sementara (moratorium) pelaksanaan 
rekla masi sampai terpenuhi semua persyaratan dan perizinan sesuai 
dengan aturan perundang-undangan (Kompas.com 19 April 2016). 
Bulan berikutnya, Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
men jatuhkan sanksi administratif kepada PT Kapuk Naga Indah 
(pengem bang Pulau C dan D) dan PT Muara Wisesa (pengembang 
Pulau G) berupa pengentian sementera pelaksanaan reklamasi Pulau 
C, D, dan G (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11 Mei 
2016; Bisnis.com 12 Mei 2016).

Polemik kebijakan reklamasi bermuara pada tumpang tindih 
aturan perizinan dan pelaksanaan reklamasi. Penghentian-peng hen-
tian pelaksanaan reklamasi tersebut akhirnya dicabut. Sedangkan 
gugatan-gugatan oleh masyarakat sipil senantiasa kandas.17

Terlepas dari polemik gugat-menggugat dalam ranah hukum dan 
pertarungan kebijakan di kalangan pejabat, reklamasi, sebagai upaya 
penyediaan lahan baru Jakarta, bagaimanapun akan menghadapi 
ancaman penuruman muka tanah apabila metode pembangunannya 
sama dengan pembangunan kawasan perumahan Pantai Mutiara. 
Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, saat ini laju penurunan 
muka tanah di wilayah Jakarta Utara tergolong tinggi. Maka, ti dak 
mengherankan ketika muncul proposal dari para konsultan un tuk 
membangunan tanggul laut raksasa atau Garuda Megah di Teluk 
Jakarta. Dari elaborasi ini, pertanyaan “siapa penerima man faat 
utama pembangunan tanggul laut raksasa?” bisa dijawab: ma syarakat 
golongan kaya yang mampu membeli bangunan mewah di wilayah 
reklamasi yang telah mendapat jaminan keamanan bebas banjir 
dengan adanya tanggul laut raksasa. Di sisi lain, nelayan miskin 
dan buruh nelayan tereksklus, kehilangan mata pencaharian dan 
tempat tinggal. Mereka kehilangan kedaulatan di negeri bahari.

17.  Bagian ini tidak 
mencakup seluruh pole-
mik seputar reklamasi, 
baik di tingkat kebi-
jakan maupun proses 
hukum gugatan. Sampai 
tulisan ini selesai, pole-
mik seputar reklamasi 
masih berlanjut, dan 
tulisan ini tidak bermak-
sud mengulas seluruh 
polemik tersebut. 
Bagian ini bermaksud 
menekankan bahwa 
pembangunan tanggul 
laut raksasa berkaitan 
erat dengan kepentin-
gan koporasi-korporasi 
properti pengembang 
reklamasi.
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Manifesto Penulis

Teknikalisasi permasalahan berupa pembangunan tanggul laut rak-
sasa dan reklamasi sebagai solusi menyeluruh (one-stop solution) bagi 
penanganan banjir pesisir tidak akan pernah efektif, justru malah 
meningkatkan risiko banjir pesisir di beberapa tempat yang dihuni oleh 
rakyat miskin, dan pada saat yang sama memberikan perlindungan 
bagi masyarakat kaya. Oleh karena itu, guna mendorong perwujudan 
“kehendak baik” pemerintah dalam memperbaiki wilayah pesisir, 
saya mendesak pemerintah pusat maupun daerah agar melakukan 
hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak program pembangunan tanggul laut raksasa, baik yang 
bernama Jakarta Giant Sea Wall atau Garuda Megah yang meng-
alokasikan sebagian besar lahannya hanya untuk pusat bisnis dan 
mem berikan beban berlebih kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk 
men jamin pulau-pulau hasil reklamasi bebas banjir, sedangkan 
per usahaan pengembang menghindar dari tanggung jawabnya 
un tuk menyediakan lahan bebas banjir bagi para konsumen. 

2. Mengentaskan kemiskinan melalui program-program pembangun-
an yang memerhatikan ketimpangan-ekonomi politik. Hal ini 
da pat dilakukan dengan, misalnya, memberikan subsidi bahan 
bakar minyak kepada para nelayan, meningkatkan teknologi 
penangkapan ikan, memberikan bantuan modal dan pendamping-
an pengembangan usaha pengolahan ikan untuk meningkatkan 
kesejahteraan nelayan miskin dan buruh nelayan, membangun 
tempat pelelangan ikan yang dekat dengan pelabuhan nelayan 
sehingga nelayan dapat langsung menjual hasil tangkapan dengan 
kontrol harga dari pemerintah untuk menjamin kesejahteraan 
nelayan.

3. Program pembangunan wilayah pesisir harus disusun, dilaksana-
kan, diawasi, dan dievaluasi oleh seluruh pemangku kepentingan, 
terutama rakyat miskin tanpa unsur paksaan. Pembangunan di-
lak sanakan secara terpadu melalui proses dialogis atas kondisi 
ma terial untuk menjawab berbagai kontradiksi yang ada. 

4. Menghentikan sementara pembangunan gedung komer sial 
mau   pun kompleks perumahan di wilayah pesisir, terutama di 
Kecamatan Penjaringan dan Cilincing yang rentan akan banjir 
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pesisir. Pembangunan dihentikan untuk memperbaiki tata ke-
lo la penggunaan lahan di wilayah tersebut. Perbaikan tata ke-
lola wilayah yang dimaksud bertujuan membebaskan semua 
bangun an di  wilayah tersebut dari ancaman banjir pesisir dengan 
mem perbaiki dan meningkatkan sistem mitigasi banjir pesisir 
(pencegahan-tanggap bencana-pemulihan).

5. Penguatan dan pembangunan tanggul laut pesisir harus tetap 
dilakukan mengingat laju penuruan muka tanah yang sangat cepat 
terjadi di wilayah pesisir. Tetapi, pemerintah hanya berkewajiban 
untuk menyediakan infrastruktur perlindungan pantai bagi ka-
was an pemukiman nelayan dan sarana publik. Sedangkan bagi 
perumahan elite dan bangunan komersial lain seperti gedung 
perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan, infrastruktur 
perlindungan pantai disediakan oleh perusahaan pengembang.

6. Pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan fasilitas saluran 
air bersih khususnya bagi kampung nelayan karena nelayan 
memiliki hak yang sama dengan warga pesisir lain dalam akses 
air bersih. Layanan saluran air bersih ini juga harus mencukupi 
kebutuhan industri untuk menghambat laju penurunan muka 
tanah akibat ekstraksi air tanah berlebihan oleh sektor industri. 
Target yang harus dicapai ialah seluruh penduduk dan industri 
menerima layanan air bersih melalui saluran pipa yang dialirkan 
oleh pemerintah, tidak ada lagi ekstraksi air tanah.

7. Pemerintah melakukan kerja-kerja rutin terkait pengerukan se-
di mentasi di daerah aliran sungai, pengelolaan sampah, dan 
pengolahan limbah untuk mengurangi tingkat polusi di muara 
sungai. Kerja-kerja rutin ini juga mencakup pemeliharaan dan 
peningkatan infrastruktur pengaman pesisir, seperti pintu air, 
pompa, dan instalasi pengolahan limbah.

Demikian, sehingga solusi untuk permasalahan banjir pesisir 
tidak hanya menitikberatkan solusi teknis tapi juga memperhatikan 
solusi nonteknis dalam kerangka dialektika pemerintah, akademisi, 
dan masyarakat. Sehingga, wilayah pesisir Jakarta menjadi tempat 
yang nyaman bagi semua kalangan untuk tinggal maupun bekerja, 
tanpa kecuali.
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