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ABSTRACT 

 

Fiqh Fadhel Bara Mulih, Bachelor Programme, Politic Science Major, Faculty 

of Social and Politic Science, Brawijaya University, Malang, 2018, SPATIAL 

POLITICS Actors and Power Relations in the Development Project of Jakarta 

Bay Reclamation. Advisors: Amin Heri Susanto. Lc., M.A., Ph.D., and Resya 

Famelasari. S.Sos., M.Soc., Sc. 

 

This research describes the dynamics and power relations between actors involved 

in the production of the Jakarta bay reclamation space. Various reclamation 

development problems occur, namely; land subsidence, human economics 

environmental, licensing, and fisherman networks. The interviewees used as the 

object of research utilizes snowball techniques, namely the provincial government 

of DKI Jakarta, non-governmental organizations, and communities. This research 

utilizes Henri Lefebvre and David Harvey's space production theory. This research 

type is qualitative by collecting data through interviews, observation, 

documentation, and literature.  

Production of reclamation spaces in the Jakarta Bay is one manifestation of political 

products. The roles and interests between actors in this study are part of the 

dynamics and power relations of the production of reclamation spaces. The actors 

involved are the Provincial Government of DKI Jakarta together with the 

developers, then the Non-Governmental Organization with the community. The 

problem of unceasing reclamation, especially legal certainty and licensing, has 

added to the heat of the two parties' engagements, which have caused conflict. 

The results obtained in this study is the change in the Jakarta Bay space from 

absolute space to abstract space, from the function of the bay space to the 

construction of a reclamation project. This change in space creates power relations 

between actors. This power relation creates capital accumulation from 

businessperson through the hands of the state in policymaking. So that the 

resistance from the community towards the provincial government and developers 

for the changes in the Jakarta Bay space emerged. 
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ABSTRAK 
 

Fiqh Fadhel Bara Mulih, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Politik, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, 2018, 

POLITIK TATA RUANG Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Proyek 

Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta. Tim Pembimbing: Amin Heri 

Susanto. Lc., M.A., Ph.D., dan Resya Famelasari. S.Sos., M.Soc., Sc. 

 

Penelitian ini menjelaskan mengenai dinamika dan relasi kekuasaan antar aktor 

yang terlibat dalam produksi ruang reklamasi teluk Jakarta. Terjadi berbagai 

permasalahan pembangunan reklamasi yaitu; land subsidence, human economics 

environtment, perizinan, dan fisherman network. Narasumber yang digunakan 

sebagai objek penelitian menggunakan teknik snowball, yaitu pemerintah provinsi 

DKI Jakarta, Organisasi non Pemerintah, dan Masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre dan David Harvey. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan kaijan literatur.  

Produksi ruang reklamasi di Teluk Jakarta merupakan salah satu bentuk dari produk 

politik. Peran dan kepentingan antar aktor dalam penelitian ini merupakan bagian 

dinamika dan relasi kekuasaan produksi ruang reklamasi. Aktor yang terlibat adalah 

Pemprov DKI Jakarta bersama dengan pengembang, kemudian Non Governmental 

Organization bersama masyarakat. Permasalahan reklamasi yang belum selesai 

terutama kepastian hukum dan perizinan menambah panas pertentangan dua belah 

pihak sehingga menimbulkan konflik 

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah terjadinya perubahan ruang Teluk 

Jakarta dari ruang mutlak menjadi ruang abstrak, dari fungsi ruang Teluk menjadi 

pembangunan proyek reklamasi. Perubahan ruang tersebut menimbulkan relasi 

kekuasaan antar aktor. Relasi kekuasaan ini menciptakan akumulasi kapital oleh 

pebisnis melalui tangan negara dalam pembuatan kebijakan. Sehingga timbulnya 

perlawanan dari masyarakat terhadap pemprov dan pengembang atas perubahan 

ruang Teluk Jakarta. 

 

 

 

Kata Kunci: Aktor, politik tata ruang, relasi kekuasaan, reklamasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1: Surat Pengantar dan Izin Penelitian ... Error! Bookmark not defined. 

Lampiran 2: Observasi Lapangan Penelitian ......... Error! Bookmark not defined. 

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Informan ................. Error! 

Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 1.1 Tingkat Pencemaran di Teluk Jakarta Error! Bookmark not defined. 

Gambar 1.3 Peta Pulau Reklamasi Teluk Jakarta .. Error! Bookmark not defined. 

Gambar 2.1 Hubungan Kekuasaan ......................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran ........................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Jakarta Utara Error! Bookmark not defined. 

Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Jakarta Utara per Kecamatan ..... Error! Bookmark 

not defined. 

Gambar 4.4 Angka Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta 2014-2015 ............ Error! 

Bookmark not defined. 

Gambar 4.5 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi DKI Jakarta 2030 ............... Error! 

Bookmark not defined. 

Gambar 4.6 Pendekatan Pengembangan Kawasan Strategis Pantura ............ Error! 

Bookmark not defined. 

Gambar 5.1 Fungsi Sub-Kawasan .......................... Error! Bookmark not defined. 

Gambar 5.2 Area Manggrove di Pantai Utara Jakarta ......... Error! Bookmark not 

defined. 

Gambar 5.3 Konsentrasi Nitrogen Rata-Rata Tahunan di Teluk Jakarta ....... Error! 

Bookmark not defined. 

Gambar 5.4 Produksi TPI di Jakarta Utara 2005-2009 ........ Error! Bookmark not 

defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan 

nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang 

berjudul “POLITIK TATA RUANG: AKTOR DAN RELASI KEKUASAAN 

DALAM PROYEK PEMBANGUNAN REKLAMASI TELUK JAKARTA”. 

Sholawat serta salam penulis junjung kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 

menjadi inspirasi pribadi dalam segala perbuatan yang penulis lakukan. 

Penyusunan penelitian skripsi ini bagi penulis merupakan puncak 

pembentukan diri selama berkuliah sebagai mahasiswa Ilmu Politik di Universits 

Brawijaya, dan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya 

bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Ayah saya H. Suratmo., S.Kep, sebagai figur yang memberikan pemahaman 

tentang kesabaran, kerja keras, dan motivasi dalam menggapai cita-cita, 

serta Ibu saya Tisnawati yang selalu memberikan kasih sayangnya sehingga 

menjadi pribadi yang lebih menghargai, tak kenal lelah dan selalu iklhas 

dalam mengerjakan sesuatu. 

2. Kedua adik saya, yaitu Tarekh Sufi Bara Arasy dan Amara Sulbi Bara Ursy 

yang selalu memberikan semangat, doa serta menghibur penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

3. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo., AK selaku Dekan FISIP Universitas 

Brawijaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Bapak Dr. Sholih Mu’adi, S.H, M.Si, selaku Ketua Jurusan PPHI 

Universitas Brawijaya. 

5. Bapak Amin Heri Susanto, Lc., M.A., Ph.D dan Ibu Resya Famelasari, 

S.Sos., M.Soc., Sc selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah mengayomi 

dan membina saya hingga dapat menyelesaikan dan menyusun penelitian 

skripsi ini. 

6. Bapak Faqih Alfian, S.IP., M.IP dan Bapak Ibnu Asqori Pohan, S.Sos.,  M.A 

selaku dosen penguji yang telah memberikan berbagai saran yang 

membangun untuk penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Faerully Rizal selaku Kasubdit Perencanaan, Pementasan dan 

Evaluasi Rencana Tata Ruang dan Kawasan BAPPEDA Provinsi DKI 

Jakarta yang sudah memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis 

dalam menganalisis relasi kekuasaan reklamasi Teluk Jakarta. 

8. Bapak Nelson Nikodemus Simamora selaku Ketua Bidang Perkotaan dan 

Masyarakat Urban LBH Jakarta yang sudah memberikan pemahaman dan 

data-data tentang penelitian penulis. 

9. Teruntuk Najwa Wafiyyah yang telah menjadi motivasi penulis untuk 

mencapai cita-cita selama di bangku perkuliahan dalam pencarian ilmu dan 

pengalaman, dan setia menemani penulis dalam suka dan duka. 

10. Segenap saudara dan saudariku dolan bareng, Hilman, Risma, Malik, Yoka, 

Anak Agung, Rochus, dan Admira yang telah memberi warna dalam 

persahabatan dan kekeluargaan yang terjalin, semoga kalian sukses semua 

kawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Segenap Konco Kentel kosan bu Marni, Botak (trias), Boboboy (bagus), 

Punge (pupung), Areng (rizki), Mangap (bison), dan Uncle (mousa) yang 

telah memberikan hiburan dan warna yang keruh selama berkuliah di Kota 

“Ngkeene” Malang. 

12. Keluarga Keilmuan HIMAPOLITIK 2016 dan BPH PH HIMAPOLITIK 

2016 yang memeberikan pengalaman yang berharga dalam dinamika 

kehidupan kampus. 

13. Saudara dan Kawan-Kawan Himpunan mahasiswa Islam Komisariat Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya 

14. Seluruh pihak dan teman-teman Ilmu Politik 2014 yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu-persatu. 

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini. Sehingga penulis memohon maaf yang sebesar –besarnya atas 

kekurangan tersebut. Penulis juga berharap semoga pemelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, saran dan kritik diharapkan 

untuk perbaikan penulisan penelitian inil.  

 

 

 

                                                                         Malang, 13 Desember 2018 

 

 

Fiqh Fadhel Bara Mulih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

 

 
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI ....... Error! Bookmark not 

defined. 

LEMBAR PENGESAHAN ................................... Error! Bookmark not defined. 

LEMBAR PERNYATAAN ................................... Error! Bookmark not defined. 

KATA PENGANTAR ........................................... Error! Bookmark not defined. 

ABSTRAK ............................................................. Error! Bookmark not defined. 

ABSTRACT ........................................................... Error! Bookmark not defined. 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... 1 

DAFTAR TABEL .................................................. Error! Bookmark not defined. 

DAFTAR GAMBAR ............................................. Error! Bookmark not defined. 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................... Error! Bookmark not defined. 

DAFTAR SINGKATAN ....................................... Error! Bookmark not defined. 

 

BAB I: PENDAHULUAN........................................ Error! Bookmark not defined. 

1.1 Latar Belakang ................................................ Error! Bookmark not defined. 

1.2 Rumusan Masalah ........................................... Error! Bookmark not defined. 

1.3 Tujuan Penelitian ............................................ Error! Bookmark not defined. 

1.4 Manfaat Peneitian ........................................... Error! Bookmark not defined. 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA ............................ Error! Bookmark not defined. 

2.1 Tinjauan Teoritis ............................................. Error! Bookmark not defined. 

2.1.(a). Teori Produksi Ruang Henri LefebvreError! Bookmark not defined. 

2.1.(b) Teori Produksi Ruang David Harvey .. Error! Bookmark not defined. 

2.2 Tinjauan Konseptual ....................................... Error! Bookmark not defined. 

2.2.(a). Reklamasi ........................................... Error! Bookmark not defined. 

2.2.(c). Kekuasaan ........................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Penelitian Terdahulu ........................................ Error! Bookmark not defined. 

2.4 Kerangka Pemikiran ......................................... Error! Bookmark not defined. 

BAB III: METODELOGI PENELITIAN ............. Error! Bookmark not defined. 

3.1 Jenis Penelitian ................................................. Error! Bookmark not defined. 

3.2 Lokasi Penelitian .............................................. Error! Bookmark not defined. 

3.3 Fokus Penelitian ............................................... Error! Bookmark not defined. 

3.4 Teknik Pemilihan Informan ............................ Error! Bookmark not defined. 

3.5 Jenis dan Sumber Data .................................... Error! Bookmark not defined. 

3.5.(a). Data Primer ......................................... Error! Bookmark not defined. 

3.5.(b). Data Sekunder .................................... Error! Bookmark not defined. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data .............................. Error! Bookmark not defined. 

3.6.(a). Wawancara (Interview)....................... Error! Bookmark not defined. 

3.6.(b). Observasi ............................................ Error! Bookmark not defined. 

3.6.(c). Studi Kepustakaan .............................. Error! Bookmark not defined. 

3.6.(d). Studi Dokumentasi ............................. Error! Bookmark not defined. 

3.7 Teknik Analisis Data ....................................... Error! Bookmark not defined. 

3.7.(a). Reduksi Data ...................................... Error! Bookmark not defined. 

3.7.(b). Komparasi Data .................................. Error! Bookmark not defined. 

3.7.(c). Penyajian Data (Data Display) ........... Error! Bookmark not defined. 

3.8 Teknik Validitas Data ..................................... Error! Bookmark not defined. 

 

BAB IV: KONDISI GEOGRAFIS, TATA RUANG JAKARTA UTARA 

                DAN KEBIJAKAN REKLAMASI ......... Error! Bookmark not defined. 

4.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kawasan Pesisir Jakarta .................. Error! 

Bookmark not defined. 

4.2 Tata Ruang DKI Jakarta ................................... Error! Bookmark not defined. 

4.3 Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta ...... Error! Bookmark not defined. 

 

BAB V: POLITIK RUANG PEMBANGUNAN KAWASAN  

              REKLAMASI TELUK JAKARTA .......... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Proses Pembentukkan Ruang Reklamasi Teluk Jakarta. Error! Bookmark not 

defined. 

5.2 Permasalahan dalam Produksi Ruang Reklamasi Teluk Jakarta.............. Error! 

Bookmark not defined. 

5.2.(a). Permasalahan Penurunan Kualitas Tanah (Land Subsidence)              

di Teluk Jakarta ................................... Error! Bookmark not defined. 

5.2.(b). Permasalahan Izin............................... Error! Bookmark not defined. 

5.2.(c). Permasalahan Ekonomi Lingkungan Masyarakat                      

(Human Economics Environtment) ..... Error! Bookmark not defined. 

5.2.(d). Jaringan Nelayan (Fisherman Network) Pesisir Utara Jakarta ... Error! 

Bookmark not defined. 

5.3 Pemetaan Aktor dan Kepentingan dalam Produksi Ruang Reklamasi .... Error! 

Bookmark not defined. 

5.3.(a). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pengembang Error! Bookmark 

not defined. 

5.3.(b). Non Governmental Organization (NGO) dan Masyarakat ........ Error! 

Bookmark not defined. 

5.4 Dinamika dan Relasi Kekuasaan Antar Aktor . Error! Bookmark not defined. 

5.4.(a). Kehendak Menunjukkan Diri (A desire of Self Exhibition) oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ........ Error! Bookmark not defined. 

5.4.(b). Locus of Production Sektor Swasta dalam Reklamasi                   

Teluk Jakarta ....................................... Error! Bookmark not defined. 

5.4 (c). Penawaran Kebijakan (Policy Demand) Pemprov                             

DKI Jakarta kepada Masyarakat Nelayan ..........Error! Bookmark not 

defined. 

5.4.(d). Triadic of Space dalam Produksi Ruang Reklamasi                      

Teluk Jakarta ....................................... Error! Bookmark not defined. 

5.4.(e). Urban Revolution oleh KSTJ terhadap Relasi Kuasa                

Produksi Ruang Reklamasi Teluk Jakarta ..........Error! Bookmark not 

defined. 

 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN ................ Error! Bookmark not defined. 

6.1 Kesimpulan ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

6.2 Saran ................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA ............................................ Error! Bookmark not defined. 

LAMPIRAN ........................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian ......................... Error! Bookmark not defined. 

Tabel 5.1 Pemetaan dan Kepentingan Aktor dalam Produksi Ruang Reklamasi

 ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

Tabel 5.2 Nama Proyek dan Nilai Kontrak PT MWS di Jakarta Utara ......... Error! 

Bookmark not defined. 

Tabel 5.3 Matriks Pollcy Demand Pemprov DKI kepada Masyarakat Nelayan

 ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR SINGKATAN 

 

 

 

ALKI :  Alur Laut Kepulauan Indonesia 

AMDAL :  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

BAPPEDA :  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

BPS :  Badan Pusat Statisktik 

BUMD :  Badan Usaha Milik Daerah 

BUMN :  Badan Usaha Milik Negara 

DHI : Danish Hydraluic Institute 

DKI :  Daerah Khusus Ibukota 

GSW :  Giant Sea Wall 

ICZM  :  Integrated Coastal Zone Management  

IMB :  Izin Mendirikan Bangunan 

KBBI :  Kamus Besar Bahasa Indonesia 

KEPRES :  Keputusan Presiden 

KNTI :  Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia 

KSTJ :  Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta 

KUB :  Koalisi Usaha Bersama 

LBH :  Lembaga Bantuan Hukum 

LIPI :  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

MICE :  Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions 

MoU :  Memorandum of Understanding 

MRT :  Mass Rapid Transit 

NGO :  Non Governmental Organization  

PAD :  Pendapatan Asli Daerah 

PEMPROV :  Pemerintah Provinsi 

PERDA :  Peraturan Daerah 

PERPRES :  Peraturan Presiden 

PLTG :  Pembangkit Listrik Tenaga Gas 

PLTU :  Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPI :  Pusat Pelelangan Ikan 

PT :  Perseroan Terbatas 

PTPIN :  Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara 

REA :  Rapid Environtmental Assessment 

RTR KS :  Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 

RTRW :  Rencana Tata Ruang Wilayah 

RZWP3K :  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

SMMA :  Suaka Margasatwa Muara Angke 

TPI :  Tempat Pelelangan Ikan 

WP3K  : Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap struktur kehidupan. Seiring 

perkembangan masyarakat dampak positif dari pembangunan infrastruktur antara 

lain adalah menangkatnya kesejahteraan masyarakat dan pendapat daerah yang 

meningkat, namun dampak negatifnya juga tidak sedikit, seperti kelestarian fungsi 

lingkungan, berkurangnya sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan, 

pencemaran udara akibat polusi industri, dan pembangunan infrastruktur 

perekonomian yang identik dengan perusakan lingkungan.   

Pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang memiliki sumberdaya 

yang tinggi seperti perikanan, pariwisata, dan industri yang ramah lingkungan. 

Pembangunan wilayah kepulauan yang secara fisik memiliki sumber kekayaan 

daratan yang terbatas apabila tidak terencana dengan baik dapat mengakibatkan 

eksternalitas yang cukup signifikan.1 Ditinjau dari karakteristik sosial budaya, 

dimensi ekonomi masyarakat, kedekatan geografis, dan jarak dengan mainland 

yang cukup jauh, maka pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan 

wilayah memerlukan pendekatan khusus.2 

Reklamasi merupakan sebuah bentuk pengelolaan pesisir dan langkah 

pemekaran Kota yang dimana Kota tersebut sedang mengalami pertumbuhan yang 

                                                 
1 KKP, (2014), “Rencana Strategis Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

tahun 2014-2019”, hlm. 4. 
2 Ibid., hlm.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sangat pesat.3 Kebutuhan lahan meningkat dengan pesat tetapi terkendala akan 

keterbatasan lahan. Dengan kondisi ini sangat tidak memungkingkan untuk 

melakukan pemekaran ke daratan. Wilayah pesisir dimungkinkan pembangunan di 

daerah pesisir pantai. Reklamasi merupakan subsistem dari sistem pantai. Dalam 

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau kecil, pasal 1 butir 23 memberikan definisi bahwa reklamasi adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber 

daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara 

pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.  

Salah satu proyek reklamsi yang sedang berlangsung saat ini adalah reklamasi 

Teluk Jakarta. Proyek reklamasi tersebut bertujuan untuk menata kembali kawasan 

Pantai Utara dengan membangun kawasan pantai dan menjadikan Jakarta sebagai 

Waterfront City. Wilayah Teluk Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Rapid 

Environmental Assessment (REA) ini meliputi wilayah pesisir Jakarta dan perairan 

Teluk Jakarta, yang diikat oleh tanjung Tanjung Pasir ke arah barat dan Tanjung 

Gembong di timur dengan kedalaman kontur CD -5 m yang terletak 1 km lepas 

pantai dan kontur kedalaman -10 m yang terletak 3 km lepas pantai. Keseluruhan 

area Teluk Jakarta adalah 514 km2 dengan garis pantai sepanjang 72 km.4 

Reklamasi pantai utara menimbun laut Teluk Jakarta seluas 2.700 ha. Dasar hukum 

dari proyek ini ialah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yang memberikan 

                                                 
3
 Rahmawaty, (2004), “Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu dan 

Berkelanjutan”, e-USU Respositor, hlm. 2. 
4 Tim Danish Hydraluic Institute, (2011), Laporan: “Rapid Environmental  Assessment for Coastal 

Development in Jakarta Bay”, hlm. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kewenangan kepada Gubernur DKI untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan 

Pantai Utara Jakarta. Reklamasi ini memiliki tiga kawasan, yaitu wilayah barat yang 

diperuntukan untuk sektor perumahan, wilayah tengah yang dikembangkan 

menjadi kawasan bisnis, serta wilayah timur yang pengolahan sampah dan 

perindustrian.5 

Teluk Jakarta bernilai strategis secara ekonomi dan politik. Secara ekonomi 

teluk Jakarta merupakan tempat yang strategis untuk mengembangkan 

perekonomian karena merupakan Ibukota negara serta teluk Jakarta merupakan 

perairan yang dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menjadi 

jalur perdagangan internasional dari dan menuju Laut China Selatan. Proyek 

reklamasi tersebut membangun 17 pulau buatan dan Giant Sea Wall (GSW). 

Proyek ini bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga 

menjadi problem sosial politik, dan lingkungan. Masyarakat sekitar pesisir Jakarta 

yang mayoritas nelayan sekarang sulit untuk mendapatkan ikan dikarenakan arus 

laut terganggu akibat dari pembangunan pulau buatan tersebut serta dampak 

lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan pulau buatan tersebut. Sehingga 

nelayan melaut lebih jauh. Akibatnya,  masyarakat pesisir seperti nelayan 

tradisional, pembudidaya ikan, buruh nelayan jumlahnya 24.000 dan pelaku usaha 

wisata skala kecil yang menggantungkan dirinya pada keberadaan “ruang laut” 

termarjinalkan dan teralienasi dari habitusnya.6 Buktinya tahun 2013 Kota Jakarta 

                                                 
5 Bambang Marwanta, (2003), “Dampak Bencana Pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta”, Alami 

Vol.8 No.2, hlm. 49. 
6 Tim Penulis Rujak Center, (2017), Makalah: “Selamatkan Teluk Jakarta” Rujak Center for 

Urban Studies, hlm. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utara dan Kabupaten Administrasi kepulauan seribu penduduk miskinnya paling 

tertinggi yakni 93.400 jiwa (25 % dari 373.613 jiwa orang miskin  di DKI Jakarta) 

ketimbang lainnya.7 Rataan indeks kedalaman kemiskinan Kepulauan Seribu dan 

Jakarta Utara masing-masing 1,128 dan 0,824 lebih tinggi dari DKI 0,514. 

Sementara, indeks keparahan kemiskinan keduanya masing-masing 0,23 dan 0,22 

lebih tinggi dari DKI 0,128.8 Ditambah kesejahteraan nelayan kian merosot ditandai 

nilai tukarnya kurang dari 100 akhir tahun 2015. Aktivitas ini sering dilakukan 

dengan adanya perubahan-perubahan pada ekosistem dan sumberdaya alam. 

Perubahan yang dilakukan tentunya memberikan pengaruh pada masyarakat dan 

lingkungan hidup sekitarnya. Persoalan yang paling signifikan di daerah perkotaan 

berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ialah penggunaan lahan. Penyebab 

utamanya antara lain ialah meningkatnya pertumbuhan penduduk baik secara alami 

maupun perpindahan penduduk dari desa ke Kota (urbanisasi), pembangunan yang 

senantiasa mendominasi daerah perkotaan, dan faktor keterbatasan lahan perkotaan. 

Nelayan di Teluk Jakarta menilai pembangunan reklamasi menurunkan 

penghasilan mereka. Sebab, mereka merasa mata pencaharian sebagai nelayan 

terganggu. Ikan, kerang hingga biota laut di Teluk Jakarta disebut menghilang. 

Mata pencaharian mereka tergerus oleh pasir-pasir reklamasi. Sementara bagi 

Pemprov DKI Jakarta, reklamasi yang sudah diwacanakan sejak tahun 1985 ini 

dinilai perlu dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan lahan di pantai 

utara Jakarta. Kawasan utara Jakarta dianggap memiliki lingkungan buruk akibat 

                                                 
7 BPS Provinsi DKI Jakarta, (2016), “Indikator Kesejahteraan Rakyat provinsi DKI Jakarta” , hlm. 

145. 
8 Ibid., hlm. 146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



permasalahan banjir rob, sampah, limbah. Sehingga pada tahun 1995, pemerintah 

pusat menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi 

Pantai Utara Jakarta. Dalam Keppres itu, Gubernur DKI Jakarta memiliki 

wewenang untuk memberikan izin reklamasi.9 

Gambar 1.1. Tingkat Pencemaran di Teluk Jakarta 

Laporan Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2017 Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Pantai 

Utara Jakarta. 

 

Reklamasi Teluk Jakarta telah memasuki ranah ekonomi politik karena mega 

proyek ini dari prosesnya sudah cacat karena proses regulasi yang dibuat telah 

melahirkan praktek perburuan rente (rent seeker) yang melibatkan pengusaha dan 

politisi dalam rangka memuluskan aturan main yang dibuat untuk mendukung 

proyek tersebut.10 Aktor-aktor yang terlibat dalam proyek reklamasi yang pertama 

                                                 
9 http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/15/11462921/kaleidoskop.2016. 

polemik.reklamasi.di.teluk.jakarta?page=1. Diakses pada tanggal 7 Maret 2018 
10Majalah Tempo “Amuk Reklamasi” Edisi 23-29 Mei 2016  
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terlibat adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengusung proyek ini. 

Mereka mengadakan proyek ini dengan tujuan sebagai mesin pertumbuhan daerah. 

Dengan membawa konsep itu dibuatlah 17 pulau buatan yang mengundang 

ketertarikan para investor untuk berinvestasi.  

Mulai dari investasi di bidang properti sampai dengan mendirikan pabrik. 

Para investor ini sangat diuntungkan dalam proyek reklamasi. Dari 17 pulau yang 

dibuat, 15 pulau dibuat oleh para pengembang yaitu PT Pelindo, PT Mangala Krida 

Yudha, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PT Muara Wisesa 

Samudra, dan PT Kapuk Naga Indah yang mendapatkan izin untuk menggarap 

proyek Reklamasi Pantai Jakarta.11 Nilai manfaat ekonomi kegiatan perikanan 

tangkap yang akan terkena dampak reklamasi sebesar Rp. 314,5 M, dan 35% 

diantaranya merupakan manfaat ekonomi dari perikanan gillnet. Padahal, 

diperkiran nilai manfaat langsung dari kegiatan reklamasi Teluk Jakarta hanya Rp. 

198 M dengan total biaya mencapai Rp. 91 M.12  

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan pengembang proyek Reklamasi yang 

paling mendapatkan keuntungan melalui kebijakan pemerintah.  Para aktor ini 

mempunyai relasi kekuasaan dalam pembuatan kebijakan proyek reklamasi ini. 

Sejak pertama dilantik pada 19 November 2014, Gubernur DKI Jakarta ‘Ahok’ 

Basuki Tjahaja Purnama telah merilis sebanyak 4 izin pelaksanaan reklamasi. Mulai 

dari Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014, Keputusan 

                                                 
11Dana Aditiasari, 7 Pengembang Siap Garap Megaproyek Reklamasi 32 Km Pantai 

Jakarta, <http://finance.detik.com/read/2014/07/07/195525/2630553/4/7-pengembang-siap-

garap-mega-proyek-reklamasi-32-km-pantai-jakarta> diakses pada 11 Maret 2018 
12Selamatkan Teluk Jakarta, Op. Cit., hlm. 23. 
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Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2268 Tahun 2015, Keputusan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta No. 2269 Tahun 201, dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta No. 2485 Tahun 2015.13 Substansinya sama, memberikan izin kepada 

beberapa perusahaan untuk melakukan reklamasi di pesisir Jakarta. 

Gambar 1.2. Peta Pulau Reklamasi Teluk Jakarta  

Sumber data https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160406181446-23-122179/peta-

reklamasi-teluk-jakarta diakses pad tanggal 4 Maret 2018 

 

Proses dan substansi pengambilan keputusan yang tidak bulat dan kurang 

melibatkan institusi pengetahuan (knowledge institutions) untuk proyek-proyek 

yang sangat padat pengetahuan, dan berdampak luas terhadap lingkungan, 

                                                 
13http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/15/11462921/kaleidoskop.2016.polemik.reklamasi

.di.teluk.jakarta?page=1 diakses pada tanggal 7 Maret 2018 
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masyarakat, iklim investasi, dan kepastian hukum telah melahirkan isu-isu liar dan 

konflik latent antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat. Dalam proses 

penyusunannya tersebut membutuhkan adanya pola kombinasi pendekatan secara 

terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom 

up dan top down process.14 Masing-masing aktor berusaha dengan berbagai cara 

serta memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi arah kebijakan publik 

yang akan dibuat. Adanya perbedaan-perbedaan kepentingan yang dibawa oleh 

masing-masing lembaga atau stakeholder yang terlibat dalam proses penyusunan 

kebijakan politik pembangunan merupakan penyebab munculnya perubahan yang 

nantinya mempengaruhi arah kebijakan itu dibuat. Perencanaan dan penganggaran 

di pemerintahan daerah dilaksanakan secara terintegrasi dengan berlandaskan pada 

konsep penggunaan sumberdaya yang ada untuk pemenuhan kebutuhan 

masyarakat.15 

Oleh sebab itu, peneliti berupaya menganalisis lebih lanjut mengenai 

kepentingan politik dan relasi kekuasaan antar pemangku pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses produksi ruang reklmasi. Dalam penulisan saya nantinya terdapat 

bahasan utama yaitu pada perspektif Politik Tata Ruang. Maka penulis tertarik 

meneliti tentang “Politik Tata Ruang: Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Proyek 

Reklamasi Teluk Jakarta”. 

                                                 
14Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi DKI Jakarta 
15Admaja, Hendra.,Politik Anggaran Strategi Pembangunan Daerah  yang Berkeadilan Atau Menuju 

Disintegrasi Bangsa,(online), tersedia: <http://m.kompasiana.com/hendraadmaja/politik-

anggaran-strategipembangunan-daerah-yang-berkeadilan-atau-menuju-disintegrasi-bangsa/> 

diakses pada tanggal 8 Maret 2018 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalah adalah Bagaimana dinamika relasi 

kekuasaan antar aktor dalam produksi ruang pembangunan reklamasi Teluk 

Jakarta? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana dinamika dan relasi kuasa 

antar aktor-aktor dalam produksi ruang reklamasi teluk Jakarta yaitu Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dengan pengembang proyek reklamasi, organisasi non 

pemerintah dan masyarakat nelayan. Serta melihat implikasi Politik dan Ekonomi 

dalam Penataan Ruang Kota Jakarta. 

1.4 Manfaat Peneitian 

Setiap proses penyusunan sebuah penelitian yang ditempuh mahasiswa Ilmu Politik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Manfaat dari penelitian ini antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Dapat digunakan sebagai sumbangsih terhadap pemikiran kajian ilmu politik 

khususnya kepada studi politik tata ruang. Oleh karena itu fokus utama yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah mengenai studi politik tata ruang 

terutama dalam proses produksi ruang, dinamika dan relasi kekuasaan antar 

aktor dalam penataan ruang di Kota Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Manfaat Praktis 

 Sebagai acuan Pemerintah Daerah untuk mengetahui sejauh mana proses dan 

dampak reklamasi terhadap tata ruang Kota Jakarta sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam permasalahan produski dan ketata ruangan Kota Jakarta. Dapat 

dijadikan pedoman dalam melihat adanya implikasi politik dan ekonomi 

terhadap pola keruangan di Kota Jakarta kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Tinjauan Teoritis 

Dalam penyelesaian sebuah penelitian diperlukan teori yang berfungsi sebagai 

pisau analisis dan memperkuat argumentasi pembahasan dengan teori yang sudah 

ada sebelumya, teori yang sudah ada tersebut kemudain dikaitkan dengan fenomena 

peristiwa yang diangkat ke dalam sebuah penelitian tersebut. Teori-teori yang 

digunakan sebaiknya berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. 

2.1.(a). Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre 

Umumnya manusia mengenal ruang adalah sebagai bentuk fisik yang tercipta 

diantara dua buah batasan fisik (dinding dan tiang). Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ruang adalah sela-sela antara dua (deret) tiang atau 

sela-sela antara empat tiang (di bawah kolong rumah), rongga yang berbatas atau 

terlingkung oleh bidang. Dalam bukunya The Production of Space Henri Lefebvre 

berbicara tentang ruang adalah produk politik dan sebuah instrumen dalam 

perubahan sosial ekonomi sehingga ruang tidak bersifat netral atau pasif.1  

Ruang dipahami sebagai sebuah hal yang fundamental terikat pada realitas 

sosial. Konsep ruang sebagai produk politik tersebut mengakibatkan praktik tata 

ruang tidak pernah bebas dari keberpihakan para aktor-aktor yang membuat 

regulasi tata ruang. Keberpihakan atas tata ruang yang tercermin dari kekuasaan 

para aktor-aktor tercermin dari kebijakan yang dibuat oleh regulator (pemerintah).2 

                                                 
1Andrzej Zieleniec, (2007), “Space and Social Theory”, London: Sage Publications, hlm. 63. 
2Ibid., hlm. 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktik penataan ruang yang berkaitan dengan produksi dan reproduksi ruang selalu 

terdapat perjuangan kelas untuk mendapatkan dan menguasai ruang tersebut. 

Lefebvre memberikan konsep ruang mutlak (absolute space) dan ruang 

abstrak (abstract space) yang dipengaruhi pemikiran Marx tentang buruh dalam 

proses produksi. Marx menjelaskan bahwa di dalam sistem kapitalis buruh sebagai 

entitas yang konkret (mutlak) telah teralineasi menjadi entitas yang abstrak. Buruh 

dihitung keberadaannya sebagai sebuah satuan waktu kerja yang nantinya masuk 

kedalam perhitungan komoditi yang dihasilkan, sehingga buruh sebagai sebuah 

entitas mutlak (manusia) berubah menjadi abtraksi di dalam sebuah komoditi. 

Demikian juga ruang, Lefebvre memandangnya sejalan dengan pemikiran Marx 

tersebut, bahwa ruang dalam dunia kapitalis saat ini telah mengalami “sublasi” 

sehingga teralineasi menjadi sesuatu yang abstrak.3 Para perancang wilayah 

perkotaan bermain di ranah ruang abstrak, sedangkan masyarakat tertentu saja yang 

merasakan pengalaman ruang mutlak, hal ini yang mendasari kritik Lefebvre 

dengan menyajikan konsep ruang yang baru, yaitu ruang sosial. 

Ruang menurut Lefebvre diproduksi secara sosial terhadap ruang yang 

terbentuk oleh pikiran kita. Istilah produksi yang digunakan oleh Lefebvre 

mempunyai hubungan dengan produksi sosial mengenai aspek keruangan.4 

Sehingga makna produksi disini bukan mengenai produksi sebuah barang atau jasa, 

namun sebuah proses dari beragamnya karya dan bentuk yang kemudian 

disederhankan menjadi tiga konsep, yaitu: produksi (proses), produk (hasil) dan 

                                                 
3https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-

lefebvre/ diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 
4Ibid 
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labour (buruh).5 Produksi merupakan sebuah interaksi sosial yang terjadi sehingga 

menciptakan sebuah ruang dengan subjeknya adalah manusia. Kemudian manusia 

memulai produksi ruang saat mereka mulai bersosialisasi dalam sebuah ruang yang 

sama dan berinteraksi sehingga menciptakan sebuah zona ruang mereka sendiri, 

yang kemudian zona tersebut dapat digunakan oleh orang lain.6 

Produksi ruang sangat berkaitan erat dengan faktor sejarah dimana 

persinggungan dari waktu, ruang dan makhluk sosial, yang merupakan sebuah 

perwujudan dari interaksi sosial. Karena berkaitan dengan waktu, secara tidak sadar 

ruang juga mengalami perubahan. Lefebvre menganalisa secara kritis mengenai apa 

yang dia sebut sebagai ruang abstrak, yang melihat ruang dari sudut pandang subjek 

abstrak seperti perencana kota atau arsitek.7  

Ruang abstrak bukan hanya sekedar ideasional, melainkan secara aktual 

menggantikan ruang historis (yang didirikan di ruang mutlak). Skala ruang abstrak 

dasarnya memiliki keterkaitan dengan hasrat seseorang untuk menguasai 

organisasi-organisasi sosial seperti, penguasa politik, perancang wilayah, dan 

pengusaha. Dalam hal ini Lefebvre menandakan ruang abstrak sebagai ruang 

hegemonik dikarenakan menggabungkan aspirasi-aspirasi, keinginan, dan impian 

penduduk dalam sistem kapitalisme.8Berbagai fenomena perjuangan kelas atas 

suatu ruang tersebut bisa memiliki keterkaitan dengan suatu kawasan, daerah, 

                                                 
5Kosa Lazawardi, (2012), “Ruang Yang Tercipta Oleh Para Pesepeda Studi Kasus: Bundaran Hotel 

Indonesia Pada Acara Car Free Day” Skripsi FT UI, hlm. 24. 
6https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-

lefebvre/ diakses pada tanggal 20 Juni 2017 
7https://caktarno.wordpress.com/2014/09/06/ruang-sebagaiproduksi-sosial-dalam-henri-lefebvre/ 

diakses pada tanggal 17 Juni 2017 
8https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-

lefebvre/ diakses pada tanggal 20 Juni 2017 
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wilayah, tanah, situs, dan sebagainya. Hal ini harus dipahami sebagai proses 

spasialisasi yang sama.  

Proses spasialisasi tersebut merupakan perpaduan tiga unsur dasar atau 

konsep triadik dalam produksi ruang. Yang dimana kosep tersebut dibagi dalam 

tiga tataran: Spatial space, representation of space, dan representational spaces.9 

Lefebvre menjelaskan bahwa konteks ruang sangat berkaitan dengan ekonomi 

politik. Sehingga lingkungan yang tercipta dengan adanya ruang bisa dirusak oleh 

manusia dengan hanya memikirkan kegiatan ekonomi saja. Karena kepentingan 

ekonomi selalu hanya membuat makna suatu ruang tersebut berubah menjadi ruang 

abstrak yang dengan mudahnya di alihfungsikan oleh manusia untuk kepentingan 

ekonomi sehingga merusak fungsi yang sebenarnya.10 Ruang abstrak tersebut 

dijadikan oleh aktor-aktor tertentu sebagai ruang penggeruk perekonomian yang 

tercermin sebagai ruang kapitalis yang difungsikan sebagai ruang untuk berbisnis, 

industrialisasi, dan pembangunan perusahaan.  

Hubungan yang saling berkaitan antara spatial practice, representation of 

space, dan space of representation dianggap sebagai hubungan yang dinamis. 

Gambaran awal ruang yang berupa imajinasi tentang tujuan masa depan yang ideal 

kemudian membentuk ruang baru yang berasal dari presepsi dan ditransformasikan 

ke dalam berabgai bentuk peta, desain, perencanaan dan sebagainya. 

 

                                                 
9Andrzej Zieleniec, Op. Cit., hlm. 69. 
10Siti Aminah, (2015), “Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya.” 

MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 20:1, hlm. 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lefebvre lantas mengajukan konsep triadik atas produksi ruang, yaitu:11  

1. Praktek spasial (spatial practies): konsep ini menunjuk dimensi material dari 

kegiatan sosial dan interaksinya. Klasifikiasi spasial menekankan aspek 

aktivitas yang simultan. Secara konkret, praktik spasial merupakan jaringan 

interaksi dan komunikasi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Representasi ruang (representation of space): representasi ruang ini 

memberikan gambaran atau konseptualisasi sehingga sesuatu didefinisikan 

sebagai ruang. Representasi ruang muncul pada tingkat wacana, dia muncul 

dalam bentuk-bentuk yang diucapkan seperti deskripsi, definisi, dan terutama 

teori ruang.  

3. Ruang representasi (Space of Representation): dimensi ketiga dari produksi 

ruang merupakan kebalikan dari "representasi ruang." Ruang representasi 

menyangkut dimensi simbolik ruang. Ruang representasi tidak mengacu pada 

ruang itu sendiri tetapi pada kekuatan kodrati, pikiran, negara, prinsip 

maskulin atau feminin, dan sebagainya.  

Menurut Lefebvre dalam paradigma produksi ruang menggunakan metode 

dialektika ruang dan dinamika itu berupa gerakan, interaksi ruang, interkoneksi, 

orang dan komoditas. Konstruksi atas ruang merupakan hal yang bersifat esensial 

dalam perkembangan kapitalisme. Untuk memahami logika ini, mengutip dari 

Lefebvre 

“Space is real in the same sense that commodities are real since (social) 

space is a (social) product”.12 

                                                 
11Andrzej Zieleniec, Op. Cit., hlm. 73. 
12Henri Lefebvre, (1991), “The Production of Space”, UK: Blackwell Publishing, hlm. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jadi, “space” (ruang) mewujudkan kehendak untuk “memamerkan diri” (a 

desire of self exhibition) karena baik ruang maupun komoditas harus digunakan atau 

dipakai sehingga baik ruang ataupun komoditas memiliki nilai.13 Lefebvre juga 

menjelaskan bahwa ketika terjadi adanya dominasi dari kelompok kapitalis dalam 

pemanfaatan dan perubahan fungsi ruang akan menghasilkan perlawanan dari 

masyarakat yang dirugikan dalam perubahan dan pemanfaatan tersebut sehingga 

melahirkan yang disebut oleh Lefebvre sebagai Revolusi Kaum Urban. 

2.1.(b). Teori Produksi Ruang David Harvey 

Ruang menurut David Harvey, dipahami sebagai diproduksi, dibentuk, dimodulasi, 

dan digunakan dalam zaman dan masyarakat tertentu. Bentuk-bentuk ruang yang 

diambil tidak hanya mewakili mode produksi tetapi juga melambangkan aspirasi 

budaya masyarakat tertentu pada waktu tertentu dan juga tatanan sosial yang ada. 

Maka dari itu Harvey menyebutnya sebagai “ruang geografis” yang tidak boleh 

dipisahkan dari masyarakat tetapi harus dipahami sebagai produk dari hubungan 

sosial dan praktik sejarah, karena mereka menjadi tertanam dan diinternalisasi 

dalam struktur-struktur spasial.14 Fokus Harvey, dalam pembahasan ruang terdapat 

pada menganalisis peran ruang di bawah kapitalisme industri.  

Ekonomi politik produksi ruang di bawah kapitalisme yang memiliki 

wawasan penting untuk analisis produksi, lokasi, dan distribusi ruang-ruang 

tertentu di era tertentu (kapitalisme industri) dan meningkatnya dominasi sejumlah 

organisasi dan administrasi spasial (urbanisasi).  Kapitalisme industri mendominasi 

                                                 
13Siti Aminah, Op. Cit., hlm. 64. 
14Andrzej Zieleniec, Op. Cit., hlm. 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masyarakat urban dengan menghasilkan ruang dan struktur spasial yang diperlukan 

untuk penciptaan nilai lebih yang secara bersamaan mengarah pada pembangunan 

lingkungan buatan. Analisis Harvey tentang produksi ruang menekankan logika 

investasi modal industri sebagai fungsi penyebab utama urbanisasi di dalamnya 

"in certain important and crucial respects industrial society and the 

structures which comprise it continue to dominate" (Harvey, 1973: 311). 

 

Harvey berpendapat bahwa penciptaan ruang bergantung pada prioritas 

investasi dan tuntutan modal industri. Menurut David Harvey Kota muncul dari 

konsentrasi geografis dan sosial suatu surplus produksi.15 Kapitalisme membuat 

perkembangan suatu Kota bergantung pada mobilisasi surplus produksi tersebut. 

Berawal dari hakikat dasar kapitalisme yang bersandar kepada kebutuhan dalam 

mengakumulasi profit kemudian timbul adanya koneksi antara perkembangan kota 

dan kapitalisme. Sehingga hal tersebut membuat Harvey berpendapat bahwa 

perkembangan suatu Kota adalah fenomena kelas, karena surplus diambil dari suatu 

tempat dan dari seseorang, sedangkan kontrol atas surplus tersebut terkonsentrasi 

pada beberapa orang. 

Akumulasi profit yang menjadi kebutuhan dari kapitalisme membuat mereka 

mencari atau menciptakan wilayah atau ruang yang menguntungkan untuk 

mengakumulasi kapital. Hal tersebut menjadi penting agar akumulasi kapital terus 

berjalan dan kapitalisme terus hidup. Dasar tersebut juga menjadi acuan untuk 

kapitalis mencari ruang-ruang baru yang kondusif bagi akumulasi kapital.16  

                                                 
15Andrzej Zieleniec, Op. Cit., hlm. 101. 
16David Harvey, (2012), “Imperialisme Baru.”, Yogyakarta: Resist Book, hlm. 121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perkembangan Kota yang selalu berada pada logika kapital. Menurut David 

Harvey menuntun menuju fase “creative desdruction”.17 Fase ini merupakan 

sebuah proses artikulasi kebutuhan kapitalis untuk menjamin agar proses akumulasi 

kapital dapat terus berjalan. Salah satu yang dilakukan oleh kapitalis adalah 

pembukaan ruang baru menjadi sebuah keharusan untuk dapat menciptakan sebuah 

pasar baru yang bisa digunakan untuk menguntungkan operasi produksi. Sehingga 

akibat dari pembukaan ruang baru tersebut terjadinya peminggiran masyarakat 

miskin. Peminggiran dapat dilakukan dengan cara perampaasan lahan yang dimiliki 

atapun ditempati oleh mereka disebut dengan akumulasi melalui penjarahan. 

Akumulasi tersebut menjadi bukti bahwa penyerapan modal melalui pembangunan 

kota menimbulkan berbagai konflik atas tanah.  

Harvey sendiri menyebut fenomena ini sebagai “hak atas kota”. Menurutnya, 

pola pembangunan Kota seperti sekarang berakar dari kepemilikan privat sehingga 

menyebabkan terjadinya proses peminggiran pada kelas yang tidak memiliki alat 

produksi. Menurut Harvey, jawaban yang paling menjelaskan atas apa yang 

dilakukan para ‘pemberontak’ tersebut adalah kontrol demokratis yang lebih besar 

atas produksi dan pemanfaatan surplus kapital.18 Hak ini juga disebut sebagai hak 

atas merubah diri kita sendiri dengan mengubah Kota. Hak ini membentuk sebuah 

gerakan sosial untuk mengembalikan kendali atas apa yang mereka miliki. 

Sehingga menimbulkan sebuah partisipasi aktif dan kolektif dari masyarakat 

terhadap pembangunan kotanya. Sehingga menjadi sebuah perspektif politik baru 

                                                 
17Andrzej Zieleniec, Op. Cit., hlm. 103. 
18Andrzej Zieleniec, Op. Cit., hlm. 115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam melawan proses pembangunan perkotaan ala neoliberalisme, seperti 

privatisasi ruang perkotaan, komersialisasi penggunaan Kota, mendominasinya 

kawasan-kawasan industri dan perdagangan yang tidak pernah melibatkan proses 

demokratis dari stakeholder kota. Dengan demikian usaha dalam merebut hak atas 

Kota adalah bagian dari perjuangan kelas, sehingga Harvey mempercayai bahwa 

perjuangan untuk mengakhiri dominasi kapitalisme tidak bisa mengabaikan lokus 

perkotaan sebagai bagian dari basis produksi nilai lebih. Dengan demikian usaha 

untuk reclaiming perkotaan dari kontrol kapital merupakan bagian dari perlawanan 

terhadap kapitalisme. 

1.2 Tinjauan Konseptual 

Di dalam sebuah penelitan perlu adanya tinjauan konseptual yang dapat membantu 

dalam memperkuat argumen dalam pembahasan sebuah penelitian. Konsep juga 

diperlukan untuk mendukung tinjauan teoritis dalam sebuah penelitian dan 

membantu dalam memperkuat analisis dalam sebuah penelitian. Sehingga adanya 

kesinambungan antara teori, konsep, dan kesinambungan dengan permasalahan 

penelitian yang dibahas. Tinjauan konseptual digunakan untuk menganalisis lebih 

dalam terhadap suatu tema dan membantu tinjauan teoritis dalam menganalisis 

sebuah studi kasus penelitian tersebut. Dalam penelitian kali ini penulis memakai 

beberapa tinjauan konseptual yang relevan yang dibahas dalam peneltian kali ini. 

2.2.(a). Reklamasi 

Reklamasi menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan 

sosial ekonomi dengan cara pengeringan lahan, penggerukan, atau drainase.19 

Berdasarkan Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi 

(2007) adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif 

tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara 

dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, 

di tengah sungai yang lebar atau di danau. 

Kebutuhan dan manfaaat darri reklamasi itu sendiri dilihat dari aspek tata 

guna lahan, sosial-ekonomi, dan lingkungan. Dari segi aspek tata guna lahan suatu 

wilayah yang direklamasi dapat meningkatkan hasil guna lahan dan dapat 

dimanfaatkan industri dan juga wisata. Terlebih lagi ketika daerah yang akan 

direklamasi adalah pelabuhan yang sangat memungkinkan untuk pemgembangan 

fasilitas pelabuhan. Dari aspek sosial-ekonommi reklamasi memberikan manfaat 

yang besar dalam menambah lahan di kota dan mempercepat pertumbuhan ekonomi 

deangan adanya tambahan lahan ini kebutuhan akan pemukiman bisa terepenuhi 

sehingga dapat mengurangi kepadatan penduduk yang menumpuk di tengah kota. 

Dari aspek lingkungan adalah berupa konservasi wilayah pantai. Sedangkan 

dampak negatif yang ditimbulkan dari reklamasi juga tidak sedikit, misalnya saja 

meningkatkan potensi banjir, keruskan lingkungan dengan tergusurnya pemukiman 

nelayan, menghilangkan mata pecaharain nelayan karena berubahnnya arus laut dan 

membuat ikan-ikan tercemar akibat dari pembangunan reklamasi. 

                                                 
19UU No. 27 Tahun 2007 Tetang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pada umumnya reklamasi biasanya dilakukan oleh negara atau Kota besar 

dengan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat serta kurangnya kebutuhan akan 

lahan seperti yang terjadi di Jakarta.20 

2.2.(c). Kekuasaan 

Konsepsi kekuasaan dalam ilmu politik didasari pada tulisan Niccolo Machiavelli 

(1469-1527) dalam karyanya Il Pricipe yang menyebutkan bahwa negara adalah 

sebuah simbol kekuasaan yang tertinggi dan sifatnya mutlak, karena keuasaan 

adalah awal dari pembentukkan suatu negara. Setelah itu konsepsi tentang 

kekuasaan berkembang dan menjadi suatu diskursus sendiri dalam studi ilmu 

politik. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan (power) memiliki titik 

sentral dari segala kegiatan politik dan proses politik didasari karaena serentetan 

peristiwa yang berhubungan satu dengan lainnya didasari atas kekuasaan. 

Konsepsi kekuasaaan dalam masyarakat bisa meliputi berbagai unsur seperti 

sifat, hakiki, dasar, proses-proses, ruang linkup dan hasil.21 Demikian juga Max 

Weber (1922) menyataka bahwa kekuasaan merupakan kemapuan untuk 

melaksanakan kemauan sendiri dalam suatu hubunngan sosial, sekalipun 

mengalami perlawanan. Sehingga kekuasaan dalam hubungan sosial bisa diartikan 

seseorang atau sekolompok orang dapat menentukkan tindakan seseorang atau 

kelompok lain kearah tujuan yang dikehendakinya. Dalam kehidupan bernegara 

                                                 
20Untuk mengetahui lebih lanjut tentang reklamasi dapat dilihat pada Modul Pedoman Perencanaan 

Tata Ruang Kawasan Reklamasi, Buku Pedoman RZWP3K, Permendagri No. 8 tahun 1998, 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah, UU No. 24 tahun 1992, tentang Penataan 

Ruang, dll. 
21Dalam penelitian ini juga melihat dari segi kepentingan dari kekuasan itu dalam mendominasi 

suatu kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



konsepsi kekuasaan sangat erat kaitannya dengan pengaruh (influenze) dan 

wewenang (authority).22  

Pada dasarnya kekuasaan politik merupakan kemampuan individu atau 

kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang 

sektor-sektor kekuasaan dalam mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut 

bisa berupa media umum, media massa, elit politik, mahasiswa, tokoh masyarakat 

ataupun angkatan bersenjata.23 

Kekuasaan bisa terbentuk dari berbagai sumber seperti modal, kedudukan, 

birokrasi, dan kemampuan khusus dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan teretentu 

merupakan sumber-sumber keuasaan. Kekuasaan bisa terdapat dimana saja dalam 

hubungan sosial maupun organisasi-organisasi sosial, tetapi secara umum 

kekuasaan tertinggi pada organisasi yang disebut dengan “negara”. 

Gambar 2.1 Hubungan Kekuasaan 

 

 

 

Data diolah peneliti 

Dari komponen dalam gambar diatas jelas pola yang digambarkan yaitu 

pemimpin sebagai pemilik kekuasan bisa mempengaruhi pengikutnya memlalui 

situasi tertentu yang bisa dianggap cocok. Sebaliknya pengikut juga bisa 

                                                 
22Ramlan Surbakti, (2010), “Memahami Ilmu Politik”, Jakarta: Grasindo, hlm. 59. 
23Imam Hidayat, (2009), “Teori-Teori Politik”, Malang: SETARA press, Hlm. 31. 
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mempengaruhi pemimpinnya dan bahkan bisa mejatuhkan kekuasaannya. 

Pemimpin juga biasa menciptakan suatu situasi dan merekayasa sitauasi yang 

dimana itu bisa memperkuat posisinya atau tidak.  

Banyak ahli politik yang mengadakan analisa sampai kepada kesimpulan 

dalam membedakan anatar kekuasaan yang sifatnya sah dengan yang tidak sah. 

Ketika membicara soal bagaimana seseorang atau sekelompok merebut kekuasaan 

maka banyak yang berpendapat dimana dan siapa yang sebenarnya memiliki 

wewenang dan hak berkuasa.24 Kekuasaan digambarkan diartikan sebagai 

kemungkinan mempengaruhi sikap politik seseorang atau kelompok-kelompok 

dalam masyarakat agar sesuai dengan tujan sang aktor.  

Proses politik tanpa kegunaan kekuasaan tidak bisa, karena selama manusia 

menganut pendirian dan sikap politik yang berbeda, dan kepentingan politik 

tersebut hendak diwujudkan dan dilaksanakan suatu kebijakan pemerintah, maka 

usaha untuk mempengaruhi sikap orang lain harus dilakukan.25 Karena hakikatnya 

kekuasaan akan terus ada di dalam setiap elemen masyarakat baik yang sederhana 

sampai pada tingkat yang kompleks.26 

Kekuasaan dan pengaruh adalah terfragmentasi namun level pengaruh 

tersebut tidak selalu sama. Pejabat yang terpilih dan juga lembaga pemerintah 

memang benar berperan penting sebagaimana halnya voter, tetapi actor-aktor 

ekonomi yang membuat kebijakan privat berpengaruh besar dalam perekonomian. 

                                                 
24Ibid., hlm. 8. 
25Ibid., hlm. 144. 
26Soejono Soekanto, (1994), “Sosiologi Suatu Pengantar”, Jakarta: Rajawali press, hlm. 265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actor-aktor privat tersebut membentuk koalisi dengan actor-aktor public dalam 

menentukan bentuk kebijakan politik dan ekonomi.  

Sebuah kekuasaan dalam perkotaan yang efektif harus mampu 

mensinergikan kapasitas antara aktor pemerintah yang berasal dari partai politik 

dengan aktor non pemerintah denga tujuan pemberdayaan. Rezim dalam hal ini bisa 

diartikan sebagai kelompok informal yang stabil dan akses terhadap sumberdaya 

lembaga dan memiliki peran dalam proses pembuatan keputusan pemerintah.  

Analisis rezim ini lebih mengedepankan kerjasama yang terjaga 

keberlangsungannya serta dapat menjaga hubungan solidaritas, loyalitas, 

kepercayaan, dan saling mendukung satu sama lain dibandingkan dengan daya 

tawar hirarkis.27 Dalam kekuasaan perkotaan sering diartikan bahwa aktor informal 

dalam hal ini kelompok bisnis dengan aktor formal yaitu pemerintah 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis juga memilih beberapa penelitian terdahulu guna 

membandingkan dan juga untuk menunjang penulis dalam memahami 

permasalahan yang diangkat kedalam penelitian kali ini. 

a. Dina Fitrah Fauzani Yafie (2016) “Konflik Pembangunan Reklamasi Teluk 

Jakarta” Universitas Brawijaya 

Dalam penelitian kali ini membahas tentang mengidentifikasi bagaimana konflik 

yang terjadi pada pembangunan reklamasi teluk Jakarta yang dimana sebagai 

pembangunan startegis dan berskala nasional. Namun dengan seiring 

                                                 
27Jamalianuri, (2017), “Dinamika Politik Tata Ruang perkotaan di Jakarta: Studi Kasus Penataan 

Permukiman Waduk Pluit 2013-2014”, Jakarta: FISIP UI, hlm. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



berjalannya waktu terjadi banyak polemik dalam proses pembangunan ini. 

Polemik ini melibatkan kepentingan negara, masyarakat dan swasta. Metode 

yang digunakan dalam peneliitian ini adalah kualitatif deskriptif dimana 

pengumpulan datanya menggunakan data primer berupa wawancara dan data 

sekunder dari dokumentasi. Hasil dari penelitian ini hanya berada di seputaran 

konflik yang dimana konflik tersebut menimbulkan kelompok kepentingan dan 

gerakan sosial sebagai bentuk penolakan dari masyarakat serta hilangnya 

political trust.  Sehingga dalam penelitian ini berbeda dengan hasil yang 

diharapkan pada penelitian selanjutnya yaitu dengan mendeteksi, 

mengeksplorasi dan menganalisis aktor-aktor yang terlibat di dalam proyek 

pembangunan tersebut serta relasi kuasa yang terdapat dalam proyek reklamasi 

tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini memeberikan 

inspirasi terhadap penulis terkait dengan tema dan permasalah yang ada pada 

pembangunan reklamasi teluk Jakarta.   

b. Hesti Seftia Wulandari (2017) “Analisis Kebijakan Penghentian Reklamasi 

Pantai di Pesisir Teluk Lampung” FISIP Universitas Lampung 

Pada penelitian ini menfokuskan kajian studi kepada faktor-faktor yang 

menyebabakan penghentian kebijakan reklamasi Teluk Lampung. Tujuan 

penelitian ini adalah memberikan gambaran dan menganalisis kebijakan terkait 

penghentian reklamasi di Teluk Lampung sehinga berbeda dengan penulis yang 

memiliki tujuan menjelaskan tentang dinamika relasi kekuasaan antar aktor 

dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Metode peneltitian dalam skripsi ini 

menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah terjadinya 

penghentian kebijakan reklamasi di pesisir Teluk Lampung ini dikarenakan 

bebrapa faktor antara lain penolakan dari masyarakat sekitaran pantai karena 

merasa dirugikan terutama masyarakat yang mempunyai mata pencaharian 

sebagai nelayan yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem laut dan lingkungan 

di sekitar pantai Teluk Lampung. Sehingga terdapat beberapa perbedaan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang lebih memfokuskan 

kepada relasi kekuasaan antar aktor walaupun studi yang dilakukan sama tentang 

kajian reklamasi tetapi fokus dan lokasinya berbeda. 

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian 

Penulis Judul 

Penelitian 

Teori Hasil Penelitian Perbedaan 

Penelitian 

Dina 

Fauziah 

Yafie 

(2016) 

Konflik 

Pembangunan 

Reklamasi 

Teluk Jakarta 

Teori 

Konflik 

Membahas tentang 

mengidentifikasi 

bagaimana konflik 

yang terjadi pada 

pembangunan 

reklamasi teluk 

Jakarta. Polemik ini 

melibatkan 

kepentingan negara, 

masyarakat dan 

swasta. Hasil dari 

penelitian ini hanya 

berda di seputaran 

konflik yang dimana 

konflik tersebut 

menimbulkan 

kelompok 

kepentingan dan 

gerakan sosial 

sebagai bentuk 

penolakan dari 

masyarakat serta 

Perbedaan 

penelitian 

adalah 

mendeteksi, 

mengeksplorasi 

dan 

menganalisis 

aktor-aktor 

yang terlibat di 

dalam proyek 

pembangunan 

tersebut serta 

relasi kuasa 

dengan 

prespektif 

produksi ruang 

yang terdapat 

dalam proyek 

reklamasi 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hilangnya political 

trust. 

Hesti 

Seftia 

Wulandari 

(2017) 

Analisis 

Kebijakan 

Penghentian 

Reklamasi 

Pantai di 

Pesisir Teluk 

Lampung 

Teori 

Kebijkan 

Publik 

fokus kajian studi 

kepada faktor-faktor 

yang menyebabakan 

penghentian 

kebijakan reklamasi 

Teluk Lampung 

Hasil penelitian ini 

adalah terjadinya 

penghentian 

kebijakan reklamasi 

di pesisir Teluk 

Lampung ini 

dikarenakan bebrapa 

faktor antara lain 

penolakan dari 

masyarakat sekitaran 

pantai karena merasa 

dirugikan terutama 

masyarakat yang 

mempunyai mata 

pencaharian sebagai 

nelayan yang 

diakibatkan oleh 

rusaknya ekosistem 

laut dan lingkungan 

di sekitar pantai 

Teluk Lampung  

Terdapat 

beberapa 

perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis yang 

lebih 

memfokuskan 

kepada relasi 

kekuasaan 

antar aktor 

walaupun studi 

yang dilakukan 

sama tentang 

kajian 

reklamasi 

tetapi fokus 

dan lokasinya 

berbeda. 

Sumber data diolah peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Kerangka Pemikiran 

Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis mencoba membuat sebuat konsep atau 

kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acauan dalam melaksanakan 

penelitian dan juga digunakan untuk menyusun laporan hasil penelitian 

 

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data diolah oleh Penulis 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Secara garis besar dalam penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan keterlibatan 

langsung penulis dengan objek yang diteliti.1 Bukan hanya itu tetapi dengan 

menggunakan metode ini, penulis mendapatkan data yang akurat mengenai 

permasalahan yang diangkat kedalam penelitian ini. Hasil yang didapat adalah 

berupa sajian deskripsi dari hasil pengumpulan data dan analisis yang dijabarkan 

pada bagian selanjutnya. Keunggulan yang paling terlihat dari metode kualitatif 

dalam sebuah riset adalah mengeksplorasi pengalaman, praktik, nilai, dan sikap 

orang secara mendalam serta memastikan maknanya terhadap para perilaku.2  

Dalam metode ini peneliti diharuskan melebur didalam setting sosial yang 

diteliti dengan mengamati orang-orang di dalam lingkungan alami mereka serta ikut 

serta dalam setiap aktivitas mereka dan dengan adanya pengamatan ini peneliti 

melakukan catatan-catatan lapangan secara mendalam. Catatan lapangan ini juga 

tergantung pada relasi yang relatif panjang dengan para informan.3 Hasil interview 

dari para informan tersebut merupakan “data mentah” yang harus dianalisis dan 

diinterpretasi sebagai bahan dasar laporan penelitian. Secara umum teknik yang 

digunakan dalam wawancara adalah berupa wawancara mendalam (indepth 

                                                 
1Arikunto, (2002), “Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek. Edisi Revisi Kelima”, Jakarta: 

Rineka Cipta Karya, hlm. 12. 
2D. M. Stoker, (2011), “Teori dan Metode Ilmu Politik”, Bandung: Nusa Media, hlm. 256. 
3Ibid., hlm. 257. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



interview). Bedasarkan dengan sebuah panduan wawancara (interview guide), 

pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal dengan melakukan 

forum group discussion tentang isu-isu dengan cara setengah terstruktur maupun 

secara tidak terstuktur. 

Transkrip hasil wawancara merupakan sebauh data yang dianalisis dan 

diiterpretasi. Dimana dalam melakukan ini pewawancara melakukan pengamatan 

terhadap informan mulai dari setting dimana mereka tinggal dan kegiatan mereka.4 

Wawancara intensif lebih bersifat terbuka dan fleksibel, yang membuat informan 

dapat mengelaborasi nilai dan nilai mereka terhadap memaknai tindakan mereka. 

Dengan kata lain metode kualitatif ini sangat tepat ketika digunakan untuk tujuan 

riset mengeksplorasi pengalaman subjektif seseorang serta makna yang mereka 

hubungkan dengan pengalaman-pengamalan tersebut. Dengan menempatkan para 

perilaku terwawancara dalam konteks pribadi mereka dalam sebuah setting sosial 

kadangkala disebut juga dengan pendekatan holistik.  

Metode kualitatif banyak digunakan dalam sub-bidang ilmu politik, karena 

para partisipan dalam dunia politik mau berbicara mengenai aktivitas meraka dalam 

kegiatan politik, gagasan meraka, dan keterlibatan mereka dalam sistem politik.5 

3.2 Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di daerah pembangunan reklamasi 

di Pantai Utara Jakarta. Terutama pada daerah-daerah yang menjadi permasalahan 

                                                 
4Ibid., hlm. 241. 
5Ibid., hlm. 243. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yakni Perkampungan Nelayan Muara Angke dan Kamal Muara. Selain itu peneliti 

juga melakukan penelitian di Pemprov DKI Jakarta terutama Bappeda dan Deputi 

Gubernur Bidang Tata Ruang selaku pemerintah. Penelitian juga dilakukan pada 

masyarakat nelayan serta Organisasi non Pemerintah yang terkait dan terlibat 

langsung dengan objek penelitian sehingga peneliti bisa mendapatkan beberapa 

prespektif dan fakta yang sebenarnya. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah hal yang penting dalam sebuah penelitian karena fokus ini 

dapat dilihat batas-batas mana saja penelitian ini dilakukan. Penulis juga bisa 

menjadi lebih terarah dan terperinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah 

yang ditetapkan diawal. Bedasarkan uraian tersebut maka fokus dalam penelitian 

ini adalah 

1. Menganalisis kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek 

reklamasi Teluk Jakarta. 

2. Menganalisis dinamika relasi kekuasaan antar pihak-pihak yang terlibat 

dan posisi mereka dalam proyek reklamasi teluk Jakarta. 

3. Menganalisis konsep produksi ruang Henri Lefebvre dari timbulnya relasi 

kekuasaan antar pihak-pihak yang terkait dengan proyek reklamasi Teluk 

Jakarta terhadap tata ruang Kota Jakarta. 

3.4 Teknik Pemilihan Informan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai sumber data primer. 

Penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball dengan kriteria terkait. 

Kriteria itu dibedakan menajdi informan kunci dan informan tambahan guna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mendukung proses penelitian. Pengambilan informan kunci didasarkan pada 

kemampuan mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan serta 

posisinya yang dianggap penting dalam penelitian kali ini. Selain itu informan 

kunci merupakan rujukan dari informan yang telah ditemui sebelumnya.  

1. Informan Kunci 

a. Feirully Irzal, Kasubdit Perencanaan, Pementasan dan Evaluasi Rencana 

Tata Ruang dan Kawasan BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta 

b. Nelson Nikodemus Simamora, Ketua Bidang Perkotaan dan Masyarakat 

Urban LBH Jakarta 

c. Abdul Rahman, Ketua KUB (Kelompok Usaha Bersama) Nelayan Kamal 

Muara, Jakarta Utara 

2. Informan Tambahan 

a. Oswar Muadzin Mungkasa, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan 

Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 

b. Zainudin, Ketua Nelayan Kamal Muara 

c. Saepudin, Nelayan Pengolah Ikan Asin Muara Karang 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data diperlukan dalam sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini. Cara 

pengumpulan data dalam penelitian ada dua jenis sumber data, yakni data primer 

dan data sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.(a). Data Primer 

Dari penelitian ini data primer yang bisa didapatkan merupakan hasil observasi 

lapangan dan lingkungan wilayah kajian studi serta hasil interview terhadap 

masing-masing informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat 

penulis pada penelitian kali ini. 

3.5.(b). Data Sekunder 

Data sekunder yang bisa diolah menjadi data pendukung dari data sekunder ialah 

berupa studi literatur berupa buku Space and Social Theory dari Andrzej Zieleniec 

disamping buku tersebut juga penulis memakai bebrapa laporan dan jurnal yang 

revelan sesuai dengan yang penulis teliti serta studi dokumentasi berupa video dan 

foto. Dimana studi literatur digunakan sebagai pisau analisis didalam melihat 

penelitian ini. Sedangkan studi dokumentasi digunakan sebagai penunjang data 

pada penelitian ini agar terlihat hasil darai penelitian ini. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pada pelasanaan pengumpulan data ini penulis memakai teknik pengumpulan data 

seperti interview, observasi, studi literatur, dan studi dokumentasi guna membantu 

dalam proses penelitian ini 

3.6.(a). Wawancara (Interview) 

Interview yang dilakukan dalam peneltian ini juga dilakukan secara bertahap. 

Pertama-tama peneliti menanyakan hal-hal yang bersifat general dan umum 

terhadap narasumber seperti pembicaraan pada umumnya. Dalam tahap ini peneliti 

mencoba mempelajari dan memahami pola pikir narasumber serta menangkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sudut pandang narasumber sehingga peneliti mampu melihat hal-hal dengan 

menggunakan sudut pandang narasumer. Setelah membuka perbincangan dengan 

pertanyaan yang  bersifat umum dan general, peneliti melakukan informal interview 

dimana perbincangan dilakukan bersifat informal tetapi lebih mulai mengarah pada 

pertanyaan matter of interest yang bererati pertanyaan berkaitan dengan pembahsan 

yang diangkat oleh peneliti. Selanjutnya adalah melakukan formal interview yaitu 

perbincangan yang terstuktur sesuai dengan pedoman daftar pertanyaam yang 

terarah serta sepenuhnya membahas tentang sebuah topik penelitian untuk 

mendapatkan data.6  

Dengan tahapan-tahapan interview tersebut data yang muncul lebih beragam 

dan lebih runtut. Terakhir adalah peneliti melakukan indepth interview dan life 

histories. Interview ini akan menggali data lebih jauh lagi dan lebih dalam untuk 

mendapatkan inforrmasi yang dibutuhkan, serta melihat sejarah hidup sang 

informan agar mendapatkan data dan hasil yang lebih konkrit serta mampu 

memahami permasalahan dengan lebih detail.7 

3.6.(b). Observasi 

Observasi dilakukan saat peneliti melakukan kontak langsung dengan tempat-

tempat yang mejadi wilayah atau lokasi penelitian yaitu Perkampungan Nelayan 

Kamal Muara dan Muara Angke. Terlepas dari mengumpulkan dan observasi ini 

juga ditujukan agar peneliti menjadi familiar dengan wilayah maupun masyarakat 

setempat yang termasuk ke dalam wilayah penelitian. Peneliti mengikuti segala 

                                                 
6D. L Jorgensen, (1989), “Participant Observation”, John Wiley and Sons, Inc, hlm. 12. 
7Ibid., hlm. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kegiatan di masyarakat sehingga lebih mengerti tentang kondisi sebenarnya. 

Penulis kemudian melakukan unfocused observation yaitu observasi yang 

dilakukan agar pengetahuan peneliti semakin kuat dan luas terkait dengan hal 

empiris fakta, proses ini juga meluruskan dimana adanya kesalapahaman peneliti 

dengan kondisi lingkungan di wilayah penelitian dengan yang terjadi pada 

observasi awal sebelum penelitian. Setelah proses tersebut, peneliti melakukan 

more focused observation, dimana pada tahap ini peneliti sudah terbiasa dengan 

lingkungan di wilayah penelitian sehingga peneliti mampu melakukan observasi 

secara mendetail terhadap sebuah hal maupun objek yang ada di wilayah penelitian 

3.6.(c). Studi Kepustakaan 

Studi literatur merupakan sebuah teknik pengambilan data yang berasal dari 

berbagai macam referensi yang biasanya berisi tentang teori dan konsep yang 

relevan untuk mendukung suatu pembahsan penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

memakai sejumlah literature yang relevan dan sesuai dengan penelitian penulis 

yaitu buku Space and Social Theory dari Andrzej Zieleniec. 

3.6.(d). Studi Dokumentasi 

Pada penelitian ini, penulis juga meneliti dokumen-dokumen yang dianggap 

penting dan menunjang penelitian penulis yang digunakan untuk memberikan 

informasi sekunder atau bahkan primer. Dokumen yang dimaksud bukan hanya 

berbentuk sebatas literatur saja, tetapi bisa juga berbentuk rekaman suara, video, 

foto, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang telah didapat dari hasil penelitian primer maupun sekunder tentang 

pembahasan aktor dan relasi kekuasaan dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta 

diolah dan diambil kesimpulannya sementara yang akan dibadingkan dengan 

kondisi empiris di lokasi penelitian mengenai relasi kekuasaan antar aktor. Dari 

permasalahan tersebut, maka ditemukan adanya relasi kuasa pada proses produksi 

ruang reklamasi Teluk Jakarta. Adapun bila mengacu kepada teknik analisis data 

maka dapat dilakukan teknik analisis data sebagai berikut: 

3.7.(a). Reduksi Data 

Data yang yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dipilih, difokuskan kepada 

penyederhanaan, pengabstraksaian, dan transformasi data secara garis besar yang 

muncul dari hasil penelitian ataupun catatan-catatan penelitian di lapangan selama 

pengumpulan data itu berlangsung. Dalam proses reduksi data terdapat beberapa 

tahap yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gagasan, 

partisi, dan menulis memo. Dalam reduksi data menghasilkan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data dan 

membuat data-data yang dianggap perlu sehingga ditarik kesimpulan yang nantinya 

bisa diverifikasi. Proses transformasi dari reduksi data ini berlanjut terus setelah 

penelitian lapangan, sampai nantinya laporan penelitian selesasi tersusun.  

3.7.(b). Komparasi Data 

Komparasi data dilakukan untuk mengetahui data mana saja yang sesuai dengan 

kebutuhan penelitian dan komparasi data ini melakukan sebuah perbandingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dengan beberapa data yang didapat peneliti dalam melakukan penelitian ini. Data 

yang di komparasikan adalah makalah-makalah, laporan, dsb.  Sehingga dapat 

ditemukan sebuah data yang memiliki nilai valid.  

3.7.(c). Penyajian Data (Data Display) 

Data yang telah direduksi, deduksi, dan dikomparasikan selanjutnya disajikan 

dalam bentuk uraian singkat, bahan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya yang bisa juga berupa teks naratif. Penyajian data adalah sebuah bentuk 

pengorganisasian, penyatuan informasi dan aksi dalam membantu memahami 

peristiwa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termasuk analisis yang lebih 

mendalam. 

3.7.(d). Penarikan Kesimpulan 

Pada proses penarikan kesimpulan dan verifikasi data, pada awalnya peneliti 

melakukan kegiatan mencari arti benda-benda, melihat pola-pola, alur sebab-akibat, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin terjadi dalam permasalahan penelitian, dan 

proposisi. Setelah itu peneliti menarik kesimpulan secara kasar dan belum jelas 

akan meningkat menjadi terperinci menuju kesimpulan “final”  yang bergantung 

pada besarnya kempulan-kumpulan data di lapangan seperti hasil wawancara, studi 

dokumentasi, studi literatur, kumpulan catatan-catatan di lapangan, hasil observasi, 

dan metode pencarian ulang yang digunakan. 

3.8 Teknik Validitas Data 

Validitas data adalah bagian penting dalam sebuah penelitian. Peningkatan validitas 

dalam hasil penelitian dapat dilakukan dengan cek dan ricek pada prosedur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penelitian yang sudah ditempuh. Dalam penelitian ini mengggunakan teknik 

Triangulasi. Trianglusai adalah sebuah metode analisis data yang melibatkan 

pengunaan perangkat yang berbeda-beda untuk mengukur variabel tertentu.8 Dalam 

metode kualitatif triangulasi digunakan ketika satu metode tidak menyoroti semua 

aspek dari pertanyaan penelitian. Dalam menjawab aspek-aspek pertanyaan riset 

tidak hanya menggunakan salah satu metode saja dibutuhkan beberapa metode dan 

data agar dapat menambah kesahihan hasil yang dihasilkan suatu metode. 

 

                                                 
8D. M Stoker, Op. Cit.,. hlm. 287. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

KONDISI GEOGRAFIS, TATA RUANG JAKARTA UTARA         

DAN KEBIJAKAN REKLAMASI 

 

4.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kawasan Pesisir Jakarta 

Lebih dari setengah penduduk DKI Jakarta tinggal di pesisir. Aktivitas utama 

perkotaan juga banyak berkembang didaerah pesisir. Kawasan pantai utara Jakarta 

merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan karena merupakan 

daerah dengan kegiatan ekonomi yang berkembang pesat dikarenakan dekat dengan 

pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti Bandar udara, pergudangan, pusat 

perdagangan, dan pelabuhan. Namun pesatnya perkembangan perkotaan selain 

memberikan dampak positif juga memberikan dampak yang negatif. Dampak 

negatif yang sering bermunculan adalah adanya penurunan kondisi lingkungan di 

pesisir utara Jakarta yang dianggap sebagai akibat dari permasalahan banjir di 

Jakarta. Sistem perlindungan yang ada di Jakarta menngalami kondisi yang kritis 

yang diakibtakan oleh penurunan muka tanah di pesisir utara Jakarta.  

Kawasan utara merupakan tempat berbagai kegiataan transhipment point, 

seperti pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan Tanjung Priok, rencana Mass Rapid 

Transit (MRT), Marina Ancol, jalan tol, dan sebagainya.1 Beberapa kegiatan yang 

berskala besar yang dilakukan di daerah pantai utara Jakarta, antara lain  PLTU 

Tanjung Priok, PLTU/PLTGU Muara Karang dan Muara Tawar, pemukiman Pantai 

Indah Kapuk, Pemukiman Pantai Mutiara, Kawasan Berikat Nusantara Marunda, 

                                                 
1Tim PTPIN, (2014), Laporan: “Pengembangan Terpadi Pesisir Ibukota Negara”, hlm. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kawasan Rekreasi Taman Jaya Ancol, Pemukiman nelayan Kamal Muara dan 

Muara Angke, dan pusat perdagangan Glodok dan Manga Dua.  

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Jakarta Utara 

 

Sumber data https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/06/administrasi-kota-jakarta-

utara-a1-1.jpg?w=593 

 

Masyarakat pesisir Jakarta pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan 

dengan daerah-daerah pesisir lainnya. Sebagai daerah yang mempunyai garis pantai 

dan langsung berhadapan dengan laut, potensi perikanan yang sangat besar di 

wilayah DKI Jakarta. Jumlah nelayan di Jakarta mengalami peningkatan pada tahun 

2013 dari 12.222 menjadi 24.028 orang.2 Bila dilihat dari jenis alat tangkap yang 

                                                 
2Wawancara dengan Oswar Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan pada tanggal 28 

Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dipakai oleh nelayan di Jakarta Utara sebagian besar termasuk ke dalam kategori 

nelayan tradisional, sedangkan kapal yang dipakai kurang dari 5 gt (gross ton).3 Hal 

tersebut dapat dikategorikan bahwa nelayan di Teluk Jakarta merupakan nelayan 

berskala kecil. 

Perikanan berskala kecil dicirikan dengan pemanfaatan teknologi yang masih 

sederhana dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari, perahu yang berukuran kecil 

dan beroperasi yang tidak mempunyai pengelolaan sentral dan berbentuk koperasi-

koperasi.4 Nelayan skala kecil ini biasnya mempunyai zona penangkapan ikan di 

kawasan pantai dan banyak melibatkan tenaga manusia serta kurangnya 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umumnya cara yang dipakai adalah 

cara yang sudah dilakukan turun-menurun. 

Nelayan di daerah Teluk Jakarta ini sudah tinggal secara turun-temurun dan 

bertahun-tahun di kawasan Teluk Jakarta. Pemukiman Muara Angke, sudah tiga 

kali mengalami relokasi dimana sebelumnya di daerah Ancol kemudian dipindah 

ke Muara Baru, dan akhirnya dipindahkan lagi ke Muara Angke.5 Perpindahan ini 

merupakan wacana dari Presiden Soeharto yang menginginkan dan memberikan 

wilayah khusus kepada nelayan di Jakarta untuk melanjutkan hidup mereka, yakni 

Muara Angke.  

Masyarakat kemudian mencicil dan membayar pajak sehingga dalam hal ini 

menunjukkan bahwa masayrakat nelayan merasa tempat tinggal yang mereka 

                                                 
3Klasifikasi Nelayan terdapat di UU No. 45 Tahun 2009 Tentang  Perikanan 
4https://tirto.id/reklamasi-teluk-jakarta-menimbun-bencana-czZw diakses pada 24 Oktober 2018 
5Wawancara dengan Rully Bappeda Jakarta pada tanggal 23 May 2018 
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tempati sudah permanen sehingga tidak layak untuk direlokasi ke tempat baru 

lainnya. 

Pada tahun 2018 proyeksi penduduk Jakarta Utara 1.797.292 jiwa meningkat 

15.976 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kepadatan Jakarta Utara 

12.145,9 per km2. Jakarta Utara sendiri merupakan salah satu wilayah di utara 

Jakarta yang memiliki garis pantai sepanjangg 32 km dan juga termasuk kedalam 

salah satu wilayah termiskin diantara Kotamadya di Jakarta lainnya. Garis 

kemiskinan di Jakarta Utara pada tahun 2016 sejumlah 441.617 Rp/Kapita/Bulan. 

Dan pada tahun 2017 naik menjadi 463.787 Rp/Kapita/Bulan.6 

Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Jakarta Utara per Kecamatan 

Sumber BPS Provinsi DKI Jakarta 2017 

                                                 
6BPS Provinsi DKI Jakarta, Op. Cit., hlm 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedasarkan data diatas sebaran penduduk terbanyak terdapat di kecamatan 

Cilincing dengan 419.998 jiwa. Bila dirinci menurut kecamatan sebaran penduduk 

tertinggi ada di kecamatan Cilincing dengan 419.998 jiwa, disusul oleh kecamatan 

Tanjung Priok dengan 392.820 jiwa, kemudian kecamatan Penjaringan dengan 

346.683 Jiwa, kemudian kecamatan Koja, kecamatan Pademangan, dan Kecamatan 

Kelapa Gading. 

Kemiskinan di Jakarta Utara termasuk tinggi. Bedasarkan data dari BPS 2014,  

jumlah penduduk  miskin meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2004 

berjumlah 72.000 jiwa dan pada tahun 2008 naik  menjadi 85.200.7 penduduk 

miskin ini tersebar pada 5 kecamatan di wilayah Kota Jakarta Utara yaitu meliputi 

Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Koja, Cilicing, dan Tanjung Priok. Tolak 

ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesjahteraan rarta-rata masyarakat 

adalah dengan melihat sebarapa banyak wilayah tersebut memiliki kelurahan yang 

termasuk kedalam daerah tertinggal, yang itu merupakan salah satu kantung-

kantung kemiskinan di perkotaan.  

Bedasarkan data dari BPS DKI Jakarta tahun 2008, pusat-pusat kemiskinan 

di Jakarta paling banyak terdapat di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. 

Di wilayah Jakarta Utara sebagian besar kelurahan yang tertinggal terdapat di 

Kecamatan Penjaringan yang terletak di sub-kawasan barat dan Kecamatan 

Cilincing yang terdapat di lokasi sub-kawasan timur.8 

                                                 
7Laporan PTPIN, Op. Cit., hlm. 39. 
8BPS Provinsi DKI Jakarta, Op. Cit., hlm. 148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jumlah penduduk miskin di Jakarta Utara selain dipengaruhi oleh garis 

kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti laju pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi. Sebagian masyarakat yang dibawah garis kemiskinan hidup 

dan bekerja pada sektor informal sehingga mereka sangat rentan, dapat jatuh ke 

bawah garis kemiskinan ataupun naik melampaui garis kemiskinan yang itu 

disebabkan oleh kondisi perekonomian.9 Apabila pertumbuhan ekonomi baik maka 

proyek-proyek dapat berjalan dengan lancar sehingga mereka dapat memperoleh 

pekerjaan dan pendapatan. Tetapi sebaliknya jika ekonomi memburuk maka 

proyek-proyek tidak berjalan atau terlambat maka sebagian dari mereka bisa 

menjadi tidak bekerja dan menjadi miskin. Angka kemiskinan pada tahun 2015 

angka kemiskinan tertinggi terletak di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 11,40 

persen dan diikuti oleh Kota Jakarta Utara sebesar 5,91 persen.10 

Gambar 4.3 Angka Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta 2014-2015 

Sumber Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta 2017 

                                                 
9BPS Provinsi DKI Jakarta, Op. Cit., hlm. 148. 
10BPS Provinsi DKI Jakarta, Op. Cit., hlm. 150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Tata Ruang DKI Jakarta 

Wilayah provinsi DKI Jakarta terdiri atas daratan seluas 662 km2  dan luas perairan 

6.998 km2 serta 110 pulau yang berlokasi di daerah Kepulauan Seribu.11 Wilayah 

bagian utara Jakarta dibatasi oleh garis pantai sepanjang 32 km. Sebagai Ibukota 

Indonesia aktivitas Kota Jakarta berskala internasional, nasional, regional, dan 

lokal. Hal-hal ini mendorong terjadinya algomerasi di berbagai komponen kegiatan 

perkotaan terutama pada kawasan yang telah berkembang. Algomerasi kawasan 

regional DKI Jakarta membentuk suatu kawasan yang  mempunyai nilai ekonomis 

yang strategis. Kawasan ini mencakup wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, 

Puncak, Cianjur dan lebih dikenal dengan Jabodetabekpunjur yang sudah 

ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional melalui perpres No. 54 Tahun 2008. 

Penggunaan lahan di DKI Jakarta didominasi oleh lahan terbangun yang 

terdiri oleh peruntukan bangunan, prasarana jalan, dan infrastruktur lainnya. Sekitar 

66,62% daratan di DKI Jakarta merupakan lahan lahan terbangun, sedangkan 

sisannya sebesar 33,38% sebagai lahan terbangun non pemukiman.12 Contohnya 

seperti hutan kota, jalur hijau, pemakaman, lahan pertanian, lahan kosong, taman, 

dan lainnya.  

Penataan ruang  di kawasan strategis Jabodetabekpunjur mempunyai peran 

sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan yang berhubungan dengan 

konservasi air tanah, terjaminnya ketersediaan air tanah dan air permukaan, 

                                                 
11Laporan PTPIN, Op Cit., hlm. 22. 
12Laporan PTPIN, Op Cit., hlm 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penanggulangan banjir dan pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui 

ekonomi.13 

Permasalahan yang paling utama dalam pola keruangan di DKI Jakarta adalah 

terletak pada kesenjangan antara kepadatan manusia. Luas lahan dan kepadatan 

infrastruktur menjadi permasalahan yang paling utama. Kepadatan kota Jakarta 

sendiri adalah sekitara 150 jiwa/Ha, yang dimana kepadatan tersebut hampir sama 

dengan perencanaan yang ada direncanakan untuk Singapura. Jika dibandingkan 

dengan kota paris yang 400 jiwa/Ha, sedangkan kepadatan Copenhagen mencapai 

600 jiwa/Ha.14  

Kota Jakarta bukan tidak merta dikatakan “terlalu padat” ataupun penyebab 

dari kekumuhan atau permasalahan Jakarta. Karena pada dasarnya 

permasaalahannya adalah kepadatan jiwa/Ha lahan di Jakarta itu tidak didukung 

oleh kepadatan infrastruktur. Selain itu presepsi kepadatan di Jakarta juga muncul 

dari banyaknya kendaraan yang ada di jalanan Kota Jakarta sehingga hampir selalu 

macet. Padahal, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta sekitar 350 buah per 1.000 

penduduk yang ada di Jakarta.15  

Hal ini tidak dibarengi oleh sistem angkutan umum yang memadai sehingga 

trip per setiap kendaraan pribadi sangatlah tinggi. Karena itu permasalahan Jakarta 

bukan dari banyaknya kendaraan bermotor tetapi lebih terletak pada frekuensi trip 

pada per tiap kendaraan karena kurangnya sistem kendaraan umum. Land-

                                                 
13Bappeda Provinsi DKI Jakarta, (2017), Laporan: “Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 

2030”, hlm. 3. 
14Selamatkan Teluk Jakarta, Op. Cit., hlm. 17. 
15Selamatkan Teluk Jakarta, Op. Cit., hlm. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



development (pengembangan lahan) dalam bentuk urban sprawl adalah masalah 

lainnya Jakarta. Urban sprawl telah dikritik selama beberapa puluh tahun karena 

menyebabkan konflik fungsi lahan. Reklamasi juga merupakan bentuk dari urban 

sprawl. 

Selain itu pola ruang di Jakarta berbasis pada daratan dimulai pada tahun awal 

kemerdekaan berdirinya Ibukota Jakarta pembangunan dipusatkan pada daerah 

Sunda Kelapa dan Kota dimana daerah tersebut merupakan pelabuhan di Jakarta 

yang selalu ramai dalam urusan kepelabuhan. Selanjutnya pada sekitar tahun 1960-

an pembangunan kota Jakarta berpindah ke daerah Menteng, Jakarta Pusat sebagai 

pusat pembangunan pada kurun waktu tersebut. Pada sekitar tahun 1980-an pusat 

pembangunan kota Jakarta bergeser lagi ke arah selatan tepatnya di daerah Tebet 

Raya, Jakarta Selatan dan terus sampai sekarang pembangunan kota Jakarta 

mengarah ke daerah selatan.16 Selain merupakan daerah dataran tinggi di kota 

Jakarta, kawasan selatan Jakarta juga termasuk ke dalam daerah resapan air Kota 

Jakarta yang diharapkan dapat menanggulangi dan memecah air banjir kiriman dari 

arah Puncak dan Bogor. 

Visi dan Misi Pola Ruang DKI Jakarta17 

Visi: Jakarta Sebagai Kota Jasa yang Sejahterah dan Berkelanjutan 

Misi:  

1. Membangun Jakarta yang berbasis pada masyarakat 

                                                 
16Wawancara dengan Nelson di LBH Jakarta pada tanggal 12 Juni 2018 
17Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Op. Cit., hlm. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana 

3. Mengembangkan pelayanan kota yang berbasis tata kelola kepemerintahan 

yang baik 

4. membanganun prasarana dan sarana kota yang manusiawi 

5. mengembangkan perumahan yang mendukung produktivitas kota 

6. menciptakan kehidupan kota yang sejahterah dan dinamis 

7. mengoptimasikan produktivitas kota 

8. mengembangkan budaya perkotaan dalam masyarakat yang prularistik 

Gambar 4.4 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi DKI Jakarta 2030 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategi penataan ruang DKI Jakarta 

1. Mengembangkan Jakarta kea arah Barat, Timur dan Utara serta 

mengendalikan pengembangan ke arah Selatan 

2. Mengembangkan pembangunan ke arah Utara sekaligus optimalisasi 

pengelolaan Teluk Jakarta melalui reklamasi, pembangunan pelabuhan 

bertaraf intternasional 

3. mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pusat-pusat kegiatan jasa, 

perdagangan, distribusi barang, parawisata dan ekonomi kreatif skala 

nasional dan internasional yang didukung prasarana dan sarana yang 

memadai 

4. Mengembangkan sistem angkutan umum massal sebagai back done 

transportasi dan sistem TOD dengna pola pembangunan kepadatan tinggi 

5. Mengembangkan peremajaan kota di kawasan strategis berpotensi tinggi 

melalui revitalisasi, redevelopment dan pembaruan 

6. mengembangkan prasarana dan sarana untuk pengendalian banjir dengan 

pengembangan sistem polder, pemulihan dan pengembangan situ dan waduk, 

normalisasi sungai serta pembangunnan tanggul pengaman sungai dan laut 

7. mengintegrasikan sistem prasarana DKI Jakarta dengan Bodetabek 

4.3 Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta 

Kebijakan dalam mengembangkan wilayah pesisir di Pantai Utara Jakarta bukanlah 

sebuah hal yang baru dalam pembangunan Ibukota. Rencana pembangunan 

reklamasi ini sudah direncanakan dalam Kepres No. 52 Tahun 1995 yang 

menyatakan bahwa akan mereklamasi wilayah pantai utara Jakarta ke arah laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sejauh 1,5 km dari bibir pantai dengan maksud  mendapatkan lahan reklamasi seluas 

2.700 ha dan dijalankan bersamaan dengan rencana revitalisasi pantai utara Jakarta 

seluas 2.500 ha.18 

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil konsep kebijakan reklamasi pantai sangat diatur 

dengan jelas dan dalam Pasal 34 UU No. 27 Tahun 2007 menjelaskan bahwa 

reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang 

diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan ekonominya dengan tujuannya 

memperkuat peranan lembaga pemerintah dan inisiatif masyarakat dalam 

peneglolaan dan pmanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 

(WP3K) agar tercapainya keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam 

meningkatkan nilai sosial, ekonomi, masyarakat dan budaya. Dalam undang-

undang tersebut juga diatur bahwa reklamasi harus menjamin kehidupan 

masyarakat, keseimbangan kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian 

fungsi lingkungan, serta menjamin bahwa teknis dalam pengambilan, pengerukan, 

dan penimbunan dilakukan sesuai dengan persyaratan. 

Dalam mewujudkannya, reklamasi teluk Jakarta ini seringkali tersangkut 

kedalam masalah-masalah yang terkait dengan ketimpangan regulasi maupun 

dampaknya ke masyarakat sehingga banyak menimbulkan gejolak-gejolak sosial. 

Namun, pada dasarnya ada beberapa regulasi yang mendukung reklamasi Teluk 

Jakarta ini, menurut Laporan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara 

                                                 
18Kepres No 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(PTPIN) yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta.19 

1. Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta  

2. Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana 

Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta  

3. SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 109 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Badan Pengendali Reklamasi Pantura Jakarta  

4. Kepmeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 

KEP.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantai 

Utara Jakarta  

5. SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 220 Tahun 1998 tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta (jo. SK. Gub. No. 972 

Tahun 1995)  

6. SK. Gubenur KDKI Jakarta No. 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta  

7. Perpres Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan 

Jabodetabekpunjur  

8. Perda Nomor 1 tahun 2012  tentang RTRW 2030  

9. Pergub Nomor 121 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi 

Pantura Jakarta 

                                                 
19 Laporan PTPIN, Op Cit., hlm. 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesuai dengan regulasi yang terdapat pada Perda No. 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030, luas lahan yang digunakan untuk 

reklamasi direncanakan akan membangun 17 pulau dengan luas kurang lebih 5.100 

ha serta mencakup di 4 kecamatan di wilayah Jakarta Utara. 

Gambar 4.6 Pendekatan Pengembangan Kawasan Strategis Pantura 

 

Sumber Laporan PTPIN 2017 

 

Selain itu Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTR KS) Pantura 

Jakarta memiliki sebuah kedudukan yang kuat dalam menjalankan pembangunan 

reklamasi ini yaitu:20 

1. Merupakan amanat Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2030 

                                                 
20Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Op. Cit., hlm. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Berlakunya Perda RTR Kawasan Strategis Pantura akan mencabut/menggantikan 

Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan RTR Kawasan 

Pantura Jakarta 

3. Mengatur rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi setiap pulau (Perda No. 

1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi tidak mengatur pulau hasil 

reklamasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

POLITIK RUANG PEMBANGUNAN KAWASAN                    

REKLAMASI TELUK JAKARTA 

 

5.1 Proses Pembentukkan Ruang Reklamasi Teluk Jakarta 

Proses pembangunan reklamasi Teluk Jakarta pada awalnya merupakan sebuah 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berawal dari lahirnya 

Kepres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ruang baru ini 

tercipta dikarenakan permasalahan lahan di Jakarta yang semakin sedikit dan tidak 

dapat memiliki daya tampung lagi dalam menjalankan roda perekeonomiannya. 

Serta dalam mengakomodasi penduduk Jakarta yang menurut BPS Tahun 2017 ada 

10.000.000 penduduk yang tinggal di Jakarta.1 Selain permasalahan keruangan 

Jakarta, pembangunan reklamasi ini ditujukan untuk membangun pusat 

perekonomian baru di Jakarta serta membuat pelabuhan yang bertaraf internasional. 

Tetapi pembangunan reklamasi ini justru menimbulkan polemik. Banyak yang 

berpendapat bahwa pembangunan reklamasi di Pantai Utara Jakarta sangat merusak 

lingkungan, bahkan sampai membuat penduduk yang tinggal di Pesisir Jakarta 

terutama nelayan hilang mata pencaharian mereka. Belum sampai disitu polemik 

ini akhirnya membesar dan melibatkan beberapa aktor yang saling memperkuat 

posisi dan kekuasaannya atas pembangunan reklamasi ini. 

Reklamasi ini dijalankan menurut Kepres No. 52 Tahun 1995 dimana pada 

saat itu ada pada masa pemerintahan orde baru. Pada awal reformasi proyek 

                                                 
1BPS Provinsi DKI Jakarta, (2018), Laporan: “Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2018”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pembangunan reklamasi ini terhenti dikarenakan tidak adanya kejelas hukum dan 

sumber dana pembangunan. Pada tahun 2008 akhirnya muncul Perpres No 52 

Tahun 2008 dan Perda No. 1 Tahun 2008. Dari 2 aturan hukum tersebut pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta akhirnya melanjutkan proyek reklamasi kembali dengan 

membangun 17 pulau buatan dan tanggul raksasa di pesisir utara Jakarta.2 Dalam 

perjalanannya reklamasi sendiri tidak lepas dari konflik kewenangan penyelenggara 

yaitu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang dimana pada akhirnya 

diserahkan kepada pemerintah provinsi walaupun sampai sekarang juga masih ada 

campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggap 

pembangunan reklamasi termasuk kedalam Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota 

Negara (PTPIN). Pembangunan reklamasi dan tanggul raksasa di kawasan pantai 

utara Jakarta dimaksudkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di DKI 

Jakarta seperti banjir, pencemaran lingkungan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi 

dan keterbatasan lahan.3 

Reklamasi di Teluk Jakarta Utara bertujuan untuk menata kawasan pantura 

Jakarta dengan membangun dan menjadikan Jakarta sebagai kota pantai (waterfront 

city). Untuk mewujudkannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan 

pembangunan proyek 17 pulau reklamasi. Proyek reklamasi ini akan menimbun laut 

Jakrta seluas 2.700 ha. Batas reklamasi adalah sepanjang pantai utara Jakarta 

sepanjang 32 Km dari batas wilayah Tanggerang sampai dengan wilayah Bekasi. 

                                                 
2Selamatkan Teluk Jakarta, Op. Cit., hlm. 8. 
3Laporan PTPIN, Op. Cit., hlm. 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyek reklamasi ini dibagi menjadi 3 kawasan yaitu zona barat (west zone), zona 

tengah (central zone), dan zona timur (east zone) dengan uraian:4 

1. Zona Barat, meliputi kawasan proyek pantai Mutiara dan pantai Hijau di 

wilayah Pluit dan juga wilayah pelabuhan nelayan Muara Angke dan Kamal 

Muara, serta wilayah proyek Pantai Indah Kapuk dengan luas zona barat ini 

meliputi wilayah laut seluas 1000 ha (sekitar 6,5 km x 1,5 km). Zona barat 

juga difungsikan unuk perumahan baik secara horizontal maupun vertikal, 

didukung dengan pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, dan 

wilayah pariwisata secara terbatas.  

2. Zona Tengah, di zona tengah ini meliputi wilayah Sunda Kelapa dan Muara 

Baru, kawasan wisata Ancol hingga menuju batas dari pelabuhan Tanjung 

Priok, dimana luas zona tengah ini seluas 1400 ha (sekitar 8 km x 1,7 km). 

fungsi dari zona tengah ini diperuntukkan untuk perkantoran, perdagangan 

dan jasa, MICE (meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), dan 

pariwisata yang dikembangkan dengan intensitas tinggi serta didukung 

dengan penyediaan perumahan horizontal dan vertikal. 

3. Zona Timur, mulai dari wilayah pelabuhan Tanjung Priok hingga daerah 

Marunda dengan luas sebesar 300 ha (sekitar 3 km x 1 km). Fungsi dari zona 

timur adalah untuk wilayah pelabuhan laut yang terintegrasi dengan kawasan 

industry, logistic, utilitas, pergudangan, didukung perumahan vertikal dan 

perkantoran, perdagangan, dan jasa sebagai penunjang. 

                                                 
4Bappeda Provinsi DKI Jakarta, (2017), Laporan: “Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi 

Pantai Utara Jakarta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.1 Fungsi Sub-Kawasan 

Sumber Laporan Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2018 

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang pengaturan pembangunan 

kasawasan pantai utara Jakarta dalam kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur 

melalui reklamasi secara terpisah dari daratan dan bibir pantai dengan membuat 

pengembangan lahan dalam bentuk pulau-pulau dan dipisahkan oleh kanal lateral 

yang berjarak kurang lebih 200-300 meter dari garis paai dan dengan kedalaman -

8 m.5 Perda tentang RTRW DKI Jakarta menjadi sebuah landasan bagi seluruh 

kegiatan pembangunan pulau reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta. Teluk 

Jakarta saat ini banyak menjadi lokasi berbagai kegiatan yang menunjang 

kebutuhan ibukota dan kawasan Jabodetabekpunjur seperti PLTU Tanjung Priok, 

PLTU/PLTGU Muara Karang, jaringan pipa BBM, Sistem Komunikasi Kabel Laut 

(SKKL), pelabuhan umum, barang dan perikanan, perumahan dalam skala besar, 

dan kawasan wisata dan rekreasi sehingga membutuhkan penataan fungsi ruang 

yang sangat terpadu sehingga itu membutuhkan proyek pembangunan pulau-pulau 

                                                 
5Laporan PTPIN, Op. Cit., hlm.62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



reklamsi untuk menunjang pemanfaatan fungsi ruang yang baik di kawasan pesisir 

Jakarta. 

Reklamasi dalam skala kecil mulai dilaksanakan di daerah Pademangan, 

Penjaringan Pluit, dan Ancol tepatnya pada periode tahun 1980-1990.6 Pada tahun 

1995 yang dimana dikeluarkannya Kepres No. 52 tahun 1995 sudah ada 4 

pengembang yang menekan MoU (Memorandum of Understanding) dengan 

pemprov DKI Jakarta untuk pengelolaan proyek reklamasi pantura. Lahan yang 

akan dipakai untuk proyek ini pada awalnya sekitar 240 ha kemudian setelah 

adanya Kepres No. 52 tahun 1995 hingga sampai pada medio tahun 2000 jumlah 

MoU antar pengembang dengan pemprov DKI Jakarta bertambah menjadi 10 buah, 

dengan rincian 7 perusahan. Sampai dengan tahun 2012 sudah ada 6 perusahaan 

yang mendapatkan izin pelakasanaan atas 7 pulau, sisanya masih menunggu izin 

pelaksanaan. Pulau yang mendapatkan izin yaitu pulau I, 2A, 2B, F, K, dan G. serta 

pulau B, L, J, O, M, A, dan I masih mengantongi izin prinsip. 

Pada tahun 2007 terjadi perubahan tatanan kewenangan dan perencanaan 

dalam penataan ruang reklamasi setelah terbitnya UU No. 26 tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dan UU No. 29 tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibukota 

Negara. Disamping itu Kepres No. 52 tahun 1995 tetap terus berlaku sepanjang itu 

tidak bertentangan dan belum adanya peraturan baru dan diganti dengan peraturan 

baru tersebut. Memang terjadi perubahan produksi ruang yang terjadi antara 

                                                 
6Selamatkan Teluk Jakarta, Op Cit., Hlm. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebelum munculnya Perpres No. 54 Tahun 2008 dengan sesudah munculnya 

Perpres tersebut. 

Perubahan-perubahan regulasi tersebut menuntut adanya perencanaan 

kembali (replanning) terhadap proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Di 

dalam regulasi-regulasi yang muncul seiring dengan kuatnya desakan dari 

kelompok bisnis. 

5.2 Permasalahan dalam Produksi Ruang Reklamasi Teluk Jakarta 

Seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk proyek pembangunan reklamasi ini 

rentan terhadap ekploitasi sumber daya laut, dan kawasan pesisir mengalami 

peningkatan beban. Jika ingin dibandingkan dengan proyek reklamasi di negara-

negara lain seperti di Jepang reklamasi dalam pembangunan bandara Kansai terlihat 

lebih rapih dengan mempertimbangkan kesimbangan lingkungan konservasi 

dengan kepentingan masyarakat lokal serta kepentingan ekonomi. Keseimbangan 

tersebut yang menjadi suatu pokok utama yang seharusnya dilakukan dalam 

pembangunan reklamasi Teluk Jakarta sehingga menjadi poin yang terintegrasi 

dalam titik utama pembangunan.  

Proyek ini bermaksud untuk menambah lahan dan ruang pembangunan di 

Jakarta. Walaupun tingkat kepadatan Jakarta tidak terlalu tinggi dibandingkan kota-

kota besar lainnya, tetapi untuk mencari lahan di wilayah Kota Jakarta sangatlah 

sulit dan mahal. Selain iu tujuan reklamasi yang mulai digagas pada tahun 1995 ini 

juga bertujuan untuk mencegah pengikisasn daratan terutama bibir pantai oleh air 

laut dan melakukan revitalisasi pantura dengan membangun beberapa fasilitas kota 

yang menunjang untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota pantai karena tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



memungkinkan lagi untuk menambah lahan di Jakarta ataupun memperluas wilayah 

kota Jakarta. Tetapi justru timbul permasalahan yang disebutkan diatas tadi. 

5.2.(a). Permasalahan Penurunan Kualitas Tanah (Land Subsidence)             

di Teluk Jakarta 

Banyak kajian literatur tentang kerusakan dan kualitas lingkungan Teluk Jakarta 

jika pembangungan reklamasi dijalankan. Dalam kasus ini terjadi perdebatan antar 

aktor terkait perbedaan mengenai data kualitas lingkungan dalam pembangunan 

reklamasi. Pemanfaatan ruang di Jakarta seharusnya berjalan secara terbuka dan 

melindungi hak-hak masyarakat lokal baik wilayah darat maupun wilayah pesisir. 

Pemerintah provinsi melakukan pembangunan reklamasi ini juga dikarenakan 

kualitas lingkungan di pesisir Jakarta sangat tercemaar sehingga dengan adanya 

pembangunan ini mereka melakukan revitalisasi lingkungan menjadi lebih baik.  

Pengrusakan ekosistem ini ada dalam penelitian Danish Hydraluic Institute 

(DHI) terdapat penurunan tanah (subsidence) yang signifikan hinggga mencapai 

20cm pertahun. Selain itu permasalahan lainnya merubah pola arus perairan 

sehinggga mencapai kecepatan sekitar 2-8cm/detik.7 Reklamasi juga menghabat 

aliran sungai dari 13 sungai yang ada di Jakarta sehingga adanya penimbunan 

endapan-endapan yang terjadi di hilir sungai sehingga arus sungai menjadi 

melambat yang mengakibatkan mempercepat pendangkalan di mulut sungai dan 

kanal antara 17 pulau. Elevasi muka air 13 sungai akan naik dengan drastis 

dibandingkan sebelum reklamasi. Terjadinya pengurangan luas tutupan karang di 

Pulau Seribu sebesar 3.25% dalam rentang waktu 1999-2004.8 Reklamasi Teluk 

                                                 
7Danish Hydraluic Institute, Op. Cit., hlm. 38. 
8Danish Hydraluic Institute, Op. Cit., hlm. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakarta mengakibatkan sirkulasi arus di tengah teluk melemah dan menurunkan 

waktu retensi teluk dalam mencuci bahan pencemar (natural flushing) yang masuk 

dari daratan dan berdampak terhadap sedimentasi di Teluk Jakarta, eutrofikasi dan 

penumpukan logam berat. 

Selain itu daerah mangrove terdegradasi terjadi di sepanjang pantai 

diklasifikasikan sebagai kawasan hutan dan non-hutan, kawasan non-hutan adalah 

hutan bakau di mana pertanian, kolam ikan dan area olahraga air. 

Gambar 5.2 Area Manggrove di Pantai Utara Jakarta 

Sumber Laporan DHI 

Dalam wilayah Utara Jakarta terdapat Cagar Alam Muara Angke atau Suaka 

Margasatwa Muara Angke (SMMA) mencakup 25,02 ha rawa vegetasi. Vegetasi 

asli di Cagar Alam Muara Angke adalah hutan bakau dengan keanekaragaman 

hayati yang tinggi. Namun, degradasi hutan juga terjadi di wilayah ini, dengan 

sekitar 10% tutupan pohon yang tersisa.9 

Hasil dari pemantauan terumbu karang di Teluk Jakarta oleh LIPI dari Tahun 

1997-2010 menilai bahwa tutupan hidup karang telah jatuh dari sekitar 15% pada 

tahun 1985 menjadi 10% pada tahun 1993, sementara persentase tutupan karang 

hidup telah turun hingga kurang dari 5% sejak pergantian abad dalam distribusi 

                                                 
9Danish Hydraluic Institute, Op. Cit., hlm. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tutupan karang hidup di wilayah Teluk Jakarta.10 Perekrutan karang sangat rendah 

di sekitar pulau-pulau ini menunjukkan penurunan jangka panjang pada tutupan 

karang yang diharapkan. 

Gambar 5.3 Konsentrasi Nitrogen Rata-Rata Tahunan di Teluk Jakarta 

Sumber Laporan DHI 

Menurut laporan dari DHI terjadi pengendapan atau konsentrasi nitrogen 

yang tinggi jika dilakukan pembangunan reklamasi. Bisa dilhat pada gambar (a) 

adalah kondisi Teluk Jakarta sebelum dilakukan pembangunan reklamasi terlihat 

disitu bahwa konsentrasi nitrogen tidak begitu kuat. Selanjutnya bisa dilihat pada 

gambar (b) setelah reklamasi 17 pulau, kemudian gambar (c) setelah pembangunan 

tanggul raksasa dan danau resapan air di badan teluk, kemudian gambar (d) 

pembangunan danau resapan air di timur. Terlihat bahwa konsentrasi nitrogen 

semakin parah ditujukan oleh warna merah. Penambahan Giant Sea Wall akan 

memperparah pencemaran sedimentasi, eutrofikasi dan penumpukan logam berat 

di dalam waduk. 

                                                 
10Selamatkan Teluk Jakarta, Op Cit., hlm. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.(b). Permasalahan Izin 

Dalam hal perizinan terdapat 2 acuan dasar hukum yang saling bertentangan yakni 

Kepres No. 52 Tahun 1995 sebagai acuan dalam pendukung pelaksanaan reklamsi 

denga Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Jabodetabekpunjur, dimana didalam Perpres tersebut menyatakan bahwa Kepres 

52/1995 sepanjang berkaitan dengan persoalan tata ruang tidak berlaku lagi. Tetapi 

para pengembang dan juga Pemprov DKI masih menggunakan acuan Kepres 

52/1995 sebagai landasan dalam pembangunan reklamasi dan berpendapat bahwa 

selama Kepres 52/1995 itu belum dicabut berarti masih berlaku sebagai landasan 

pelaksanaan pembangunan. 

Disamping itu yang menjadi persoalan utama yang dikemukakan oleh para 

penolak reklamasi adalah terciptanya ruang baru ini tidak sesuai dengan tuntunan 

awal kaidah dari Kepres No. 52 Tahun 1995 itu sendiri dimana pada awalnya kepres 

itu menyebutkan reklamasi adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di 

bagian perariran laut Jakarta.11 Awal pembentukkan bukan berbentuk sebuah pulau-

pulau yang sekarang ini sangat marak di media dengan adanya pengembangan 

reklamasi 17 pulau serta menciptakan waterfront city di pantai utara Jakarta. Awal 

disini yang dimaksud adalah adanya perubahan penciptaan ruang yang 

diperuntukkan untuk pembangunan bisnis.  

“…Konsesi-konsesi pulau reklamasi itu bukan dalam bentuk pulau, tapi 

perluasan daratan, penambahan daratan, jadi itu daratan dibikin maju pada 

tahun 1995. Ga ada pulau tuh di dalam Kepres 52 Tahun 1995. Kalo konsep 

                                                 
11Wawancara dengan Nelson LBH Jakarta pada tanggal 12 Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



itu lebih menjaga lingkungan, jadi itu pantai itu bisa dibeton baru dimasukin 

pasir, jadi ga ada pulau disitu”12  

 

Jika ditelisik lebih jelas lagi pada UU No. 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) bahkan tidak menjadi landasan 

bahkan referensi dalam pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Padahal di dalam 

Undang-Undang tesebut menyatakan dalam Pasal 34 bahwa wilayah reklamasi dan 

pulau-pulau kecil dalam rangka meningkatkan manfaat dan nilai tambah harus 

ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi, serta dalam 

pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat lokal. Dan dalam hal ini proyek 

reklamasi sama sekali tidak mengikuti acuan pelakasanaan dari UU No. 27/2007. 

Dalam pelaksanaan reklamasi dapat dilihat mannifestasinya dalam izin yang 

dikeluarkan dalam pelaksanaan reklamasi pulau G pada Desember 2014, yaitu;13 

1. Kepres No. 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. 

2. Perpres No. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Wilayah 

Jabodetabekpunjur. 

3. Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 

2030 

4. Pergub No. 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi 

Pantai Utara Jakarta. 

Bisa dilihat bahwa dalam perizinan masih terdapat beberapa masalah regulasi 

terutama tumpang tindihnya regulasi dan tidak menjadikan UU No. 27 Tahun 2007 

                                                 
12Wawancara dengan Nelson LBH Jakarta pada tanggal 12 Juni 2018 
13Nonik Susanti, (2018), “Upaya Greenpeace Menjaga Kawasan Pantai Indonesia Terkait Proyek 

Pulau Reklamasi Teluk Jakarta”, JOM FISIP Riau 1:4, hlm. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tentang Kawasan Pesisir menjadi acuan, padahal secara konstitusi Undang-

Undang memiliki kekuatan hukum diatas daripada Kepres ataupun Perpres. Tetapi 

peraturan hukum tersebut kemudian menjadi tidak berlaku dalam pembangunan 

reklamasi tersebut terutama pada Kepres No. 52 Tahun 1995 dikarenakan adanya 

aturan baru yang muncul sebagai pengganti aturan sebelumnya. 

“…ya emang kita mengikuti Kepres 52 sebagai acuannya, tapi kan kalo soal 

keruangannya udah diganti sama Perpres No. 54 Tahun 2008. Terus juga 

ada Perda DKI No. 1 tentang RTRW 2030. Jadi kalo acuan pelaksanaan ya 

Kepres 52, tapi kalo soal keruangan ada di Perpres 54 sama Perda No. 1”14 

 

Permassalah ini menjadi sesuatu yang fundametal dalam setiap pembangunan 

yang  dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah terlihat megabaikan regulasi tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dijadikan sebagai 

Landasan/Dasar Hukum dalam Perizinan Reklamasi Pulau G, F, I dan K. 

Pengabaian terhadap Regulasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil menjadikan Perizinan Reklamasi Pulau G, F, I dan K menjadi 

bertentangan dengan hukum. Dalam praktiknya Perda RZWP-3-K dibuat terlebih 

ahulu baru kemudian Izin Reklamasi.  

Kemudian adanya kasus Suap Raperda RZWP3K setelah KPK melakukan 

operasi tangkap tangan terhadap  Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad 

Sanusi, dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, dan 

karyawan PT APL, Trinanda Prihantono yang berkaitan dengan suap dalam 

Pembahasan Raperda RZWP3K Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035. Hal ini 

                                                 
14

Wawancara dengan Oswar Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan pada tanggal 

28 Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengindikasikan terdapatnya konflik kepentingan berkaitan dengan izin 

pembangunan reklamasi.   

Sehingga menimbulkan Illegalitas Keputusan Pemberian Izin Pelaksanaan 

Reklamasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  dapat dilihat 

baik dari sisi kewenangan, prosedur maupun substansi, dimana syarat sah 

Keputusan Pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan. Keputusan yang tidak memenuhi 

persyaratan aspek wewenang merupakan Keputusan yang tidak sah, sedangkan 

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan aspek prosedur dan substansi 

merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. 

5.2.(c). Permasalahan Ekonomi Lingkungan Masyarakat (Human Economics 

Environtment) 

Permasalahan ekonomi adalah masalah yang selalu dimunculkan oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dalam landasannya membangun reklamasi. Bahwa ini adalah 

untuk memajukan perekonomian Kota Jakarta lebih global. Menunjukkan bahwa 

Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik 

dan menjadikan kondisi iklim investasi yang baik.  

Disamping itu pembangunan reklamasi teluk Jakarta dapat menambah PAD 

provinsi DKI Jakarta dengan adanya investasi dari pengembang melalui 

pembangunan infrastuktur yang menunjang kebutuhan Kota Jakarta terutama di 

sektor properti dan pariwisata. Selain dengan pembangunan tersebut juga 

meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menghilangkan kemiskinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tetapi permaslahan yang kemudian timbul terkait dengan perkonomian 

adalah penurunan penghasilan masyarakat nelayan teluk Jakarta. Menurut Nono 

Sampono (2013) dalam disertasinya menyebutkan kegiatan perikanan yang sangat 

terdampak langsung adalah payang, dogol, gillnet, bubu, dan budidaya kerang 

hijau.15 Hilangnya lokasi budidaya kerang hijau akibat dari reklamasi yang 

mencapai 1.527,34 ha. Kemudian dampak-dampak selanjutnya yang juga dirasakan 

oleh masayarakat nelayan akibat dari adanya pembangunan reklamasi adalah 

gangguan terhadap jalur kapal, perubahan lokasi daerah penangkapan ikan, dan 

penuruanan kualitas sumber daya ikan.16 

Permasalah penambahan penduduk mengakibatkan populasi nelayan semakin 

tinggi dari tahun ke tahun sedangkan infrastruktur dan fasilitas yang tersedia tidak 

mencukupi kebutuhan nelayan dimana termasuk perumahan, yang menyebabkan 

kanal-kanal yang awalnya dijadikan sebagai perbaikan kapal telah digunakan untuk 

membangun pemukinan penduduk. Terdapat 6 tempat Pelelangan Ikan (TPI) di 

sepanjang Teluk Jakarta yakini, TPI Muara Baru, TPI CIlincin, TPI Kalibaru, TPI 

Kamal Muara, TPI pasar Ikan, dan PPI Muara Angke. Di PPI Muara Angke sendiri 

merupakan produksi tertinggi yang ada di Jakarta mencapai 21 ton per tahun.17 

 

                                                 
15Selamatkan Teluk Jakarta, Op. Cit., hlm. 23. 
16Selamatkan Teluk Jakarta, Op. Cit., hlm. 23 
17Danish Hydraluic Institute, Op. Cit., hlm. 49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.4 Produksi TPI di Jakarta Utara 2005-2009 

Sumber data laporan DHI (2011) 

Menurunnya produksi hasil laut di TPI dari tahun ke tahun disebabkan oleh 

pencemaran lingkungan yang menyebabkan nelayan sulit mendapatkan ikan. 

Kondisi ini akan memperparah kehidupan mereka dalam pemenuhan kebutuhan 

hidupnya dan para nelayan ini akan jatuh ke jurang kemiskinan. Kemiskinan juga 

ini yang akan menimbulkan dampak-dampak sosial lain seperti pencurian, 

perampokan dan kriminal. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan reklamasi 

ini diharapkan dapat mengatasi kegagalan pasar (market failure). Namun kebijakan 

pemerintah berpotensi menciptakan kegagalan pemerintah (government failure). 

5.2.(d). Jaringan Nelayan (Fisherman Network) Pesisir Utara Jakarta 

Permasalahan sosial dan politik juga merupakan salah satu problem dalam 

pembangunan reklamasi. Masyarakat pesisir adalah pihak yang paling terkena 

dampak secara langsung akibaat dari pembangunan reklamasi. Permasalahan yang 

berkembang sangat erat kaitannya dengan keterpaparan, marginalisasi, dan 

kerentanan masyarakat pesisir. Terkait dengan penggusuran ada lebih dari 17.000 

nelayan yang terancam akan digusur dari tempat tinggal mereka.18 Selain 

                                                 
18Selamatkan Teluk Jakarta, Op. Cit., hlm. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



permasalahan penggusuran permasalahan seperti terganggunya  jaringan sosial 

yang terbentuk melalui badan-badan usaha yang telah dilakukan selama bertahun-

tahun dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Relasi jaringan sosial tersebut 

akan mengalami perubahan pola interaksi didalamnya dan berpengaruh terhadap 

penuruan pendapatan masyarakat nelayan.19 Problem kewenangan pemerintah 

pusat dan daerah masih terjadi. Dikarenakan setiap lembaga mempunyai atuarannya 

masing-masing seperti yang diutarakan oleh Pak Rully. 

“….. Kemudian ada problem tumpang tindih kewenangan yang ada di pihak 

provinsi dan pemerintah pusat itu juga harus di clear kan kita punya 

kewenangan di Kepres 52/1995. Selain itu juga ada peraturan-peraturan 

pemerintah UU 27/2007 ijin itu di Menteri Kelautan, PP 64/2015 tentang 

pelabuhan bahwa ijin-ijin membangun infrastruktur di wilayah pesisir 

pelabuhan miliknya kemenhub. Jadi semuanya punya aturan masing-masing 

tapi lokusnya sama jadi itu yang membuatnya menjadi permasalan.”20 

 

Lanjutnya dia menerangkan kalau reklamasi sejatinya hak pengelolaannya 

menjadi milik pemprov. Karena dalam menentukan nilai fungsinya menjadi hak 

pemerintah provinsi dalam memanfaatkan ruang baru tersebut. Jadi konsepsi besar 

yang telah dibuat oleh pemprov sesuai dengan fungsi sub-kawasan yaitu wilayah 

barat, tengah, dan timur. Sehingga dalam hal ini pengembang sebagai mitra hanya 

diizinkan membangun infrastruktur sesuai dengan fungsi sub-kawasan tersebut. 

Sehingga itu suddah sesuai dengan tujuan dari kebijakan RTRW Jakarta 2030. 

Reklamasi dinilai bermasalah dari akarnya seperti izin AMDAL yang 

dikeluarkan hanya satu pualu. Seharusnya AMDAL dalam pembangunan ini ada 

per pulaunya. Misal kalo pulau D dibangun dampaknya bagaimana dampaknya dan 

                                                 
19Nonik Susanti, Op. Cit., hlm. 5. 
20Wawancara dengan Rully Bappeda Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pulau C dibangun bagaiman dampaknya. Dan itu membuat dampak yang besar 

terhadap nelayan. Izin AMDAL yang dikeluar tidak lengkap dan tidak sesuai 

prinsip lingkungan hidup. Tidak adanya peraturan tentang rencana zonasi laut tetap 

dipaksakan dengan izin pelaksanaaan. Tidak adanya sertifikat IMB membuat 

pembangunan tersebut menjadi pincang. Dan dari pihak pemerintah juga terkesan 

mendukung para pengembang dengan membuat surat sementara dalam izin 

pengelolaan pulau.  

5.3 Pemetaan Aktor dan Kepentingan dalam Produksi Ruang Reklamasi 

Struktur keuasaan dari proyek reklamasi ini menciptakan sebauh kelas-kelas sosial 

yang dimana para pengembang memiliki kekuasaan lebih yang mereka miliki yaitu 

berupa kapital dalam menentukan keberlangsungan pembangunan kota. 

Tabel 5.1 Pemetaan dan Kepentingan Aktor dalam Produksi Ruang 

Reklamasi 

No Aktor Posisi Kepentingan 

1 Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta (Bappeda) 

Lembaga 

Negara/Regulator 

Menambah ruang 

dalam menjawab 

permasalahan di 

Jakarta 

2 Pengembang Proyek 

Reklamasi 

a. PT Kapuk Niaga 

Indah 

b. PT Muara Wisesa 

Samudra  

Mitra Kerja 

Pemerintah/Penanam 

Modal 

Pengembangan 

Kawasan 

Melakukan investasi 

dengan membangun 

hunian yang 

menghasilkan profit 

3 Koalisis Selamatkan 

Teluk Jakarta 

a. LBH Jakarta 

b. KNTI 

c. RUJAK 

Non Gorvenmental 

Organitation, 

Pengawas Pemrintah 

Membantu masyarakat 

dan mengadvokasi 

masyarakat yang 

tertindas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Masyarakat Masyarakat Nelayan 

Terdampak 

Dapat tetap melaut 

seperti biasa dan 

penghasilan tidak turun 

Sumber data diolah peneliti 

5.3.(a). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pengembang 

Pemeritah Provinsi DKI Jakarta merupakan aktor utama dan yang paling memiliki 

wewenang atas regulasi dan pembentukan ruang reklamasi teluk Jakarta. 

Pemerintah provinsi DKI Jakarta melihat bahwa pembentukkan ruang reklamasi ini 

dibuat untuk menggali fungsi guna lahan di kawasan Pantura Jakarta sesuai dengan 

amanat Undang-Undang dengan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru dan 

merevitalisasi lingkungan yang buruk di pantai utara Jakarta.  

Seperti yang diungkapkan oleh pak Rully selaku Kasubdit Perencanaan 

Pemantauan dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wialayah dan Kawasan BAPPEDA 

Provinsi DKI Jakarta. 

“…ya karena kita ingin menciptakan kota Jakarta lebih bernilai ekonomi dan 

juga sekaligus sebagai momentum untuk menata kembali Jakarta utara, 

memang jakut kalo dilihat dari infrastrukturnya konsidi sosial ekonomi 

masyarakatnya memang kurang beruntung dibandingkan masyarakat di 

wilayah-wilayah jakarta lainnya dan itu memang yang ingin kita angkat. 

Dari situ munculah konsep reklamasi dan revitalisasi tadi. Reklamasi ga 

berdiri sendiri tapi itu ditandemkan dengan konsep revitalisasi pesisir utara 

Jakarta.”21  

 

Dimulai Kepres hingga Perda mengatur tentang pembentukkan ruang baru 

yaitu reklamasi. Dari dasar itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah 

melakukan berbagai macam kajian. Perkembangan Kota Jakarta harus 

                                                 
21Wawancara dengan Rully Bappeda Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dikembangkan ke arah barat, timur, dan Utara. Karena wilyah selatan Jakarta 

digunakan untuk daerah resapan air. 

“Reklamasi itu kan amanat suatu peraturan perundangan-undangnan, 

karena pemerintah harus membangun sesuatu ada dasar sesuai peraturan 

yang ada. Nah di kepres 52 bahwa di kawasan teluk Jakarta dapat dilakukan 

pengembangan berupa reklamasi. Kemudian Perda No. 1 tentang RTRW juga 

menjelaskan bahwa pengembagan kota Jakarta ke arah selatan dikendalikan 

dan ditahan karena digunakan untuk kawasan resapan air”.22 

 

Pembangunan Jakarta yang tidak memungkinkan lagi dalam persoalan 

keruangan membuat pemerintah kemudian membuat pusat-pusat ekonomi baru 

terutama daerah Utara, Barat, dan Timur. Dikarenakan hanya wilayah itulah yang 

memungkinkan untuk dapat dibangun kembali infrastruktur penunjang Kota. 

Wilayah selatan yang menjadi wilayah resapan air dan penampung air utama Kota 

Jakarta dari kiriman air dari wilayah Bogor dirasa perlu untuk dijaga dari 

pembangunan-pembangunan infrastuktur tingkat tinggi dan aktivitas perekonomian 

yang berlebih. Karena dikhawatirkan tidak dapat menyalurkan air ke 13 sungai 

yang ada di Jakarta dan dialirkan ke arah utara sehingga potensi banjir di Jakarta 

menjadi kecil.  

Sedangkan pembangunan reklamasi di utara sangat betul-betul diperhatikan 

dikarenakan menjadi salah satu jalan keluar dalam mengatasi permasalahan 

keruangan di Jakarta 

“Pengembangan wilayah Jakarta sekarang diarahkan ke timur, barat dan 

utara. Di timur ada centra timur bakal dikembangkan infrastruktur disitu. Di 

kawasan barat ada centra primer barat kawasan puri kembangngan 

dikembangkan dengan intensitas tinggi. Kemudian wilayah utara yang dalam 

hal ini maksudnya pengembangan di kawasan reklamasi di pantai utara tadi 

ittu. Nah tapi di Kepres 52 maupun perda no. 1 pengembangan reklamasi iu 

                                                 
22Wawancara dengan Rully Bappeda Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tidak terlepas dari revitalisasi pengembangan dibelakangnya di sampingnya. 

Jadi reklamasi ibaratkan dua sisi mata uang yang satunya reklamasi di sisi 

lainya revitalisasi yang harus dilakukan penataan kawasan pantura”.23 

 

Menurut pemerintah reklamasi juga diperutukkan sebagai momentum menata 

kembali Jakarta Utara. Dikarenakan wilayah Jakarta Utara merupakan salah satu 

daerah yang paling tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jakarta 

dilihat dari indeks kemiskinan Kota Jakarta Utara yang lebih besar dengan wilayah 

lainnya di Jakarta. Serta membuat infrastruktur Kota Jakarta lebih baik di utara. Hal 

ini dikarenakan pemerintah ingin membangun lagi citra Kota Jakarta seperti dulu. 

Menjadikannya sebagai Kota pantai dengan pelabuhan internasional dan 

menjadikannya sebagai jalur pelayaran internasional seperti pada zaman dahulu. Itu 

yang membuat pemerintah tetap berkeinginan kuat untuk membangun Kota Jakarta 

sebagai kota pantai (waterfront city). Selanjutnya dengan hal-hal tersebut 

pembangunan pulau-pulau tersebut dijadikan sebagai pusat ekonomi baru. 

Sehingga dapat mempermudah konsep besar Jakarta sebagai kota pantai (waterfront 

city). Seperti yang dikatakan oleh Pak Rully 

“Kita ingin menciptakan kota Jakarta lebih bernilai ekonomi dengan 

menjadikan kota Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city) kan kita tahu 

dulunya waktu zaman Sunda Kelapa, Batavia, Jayakarta kita terkenal 

sebagai kota pelabuhan internasional nah sekarang kita kalah sama 

Singapura itu yang mendasari, dan juga sekaligus sebagai momentum untuk 

menata kembali Jakarta utara, memang jakut kalo dilihat dari 

infrastrukturnya konsidi sosial ekonomi masyarakatnya memang kurang 

beruntung dibandingkan masyarakat di wilayah-wilayah jakarta lainnya dan 

itu memang yang ingin kita angkat. Dari situ munculah konsep reklamasi dan 

revitalisasi tadi. Reklamasi ga berdiri sendiri tapi itu ditandemkan dengan 

konsep revitalisasi pesisir utara Jakarta.”24 
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Melihat hal ini pemerintah melihat bahwa produksi ruang reklamasi ini adalah 

sebagai salah satu cara yang harus dilakukan agar ruang di Jakarta yang terbatas 

dapat diatasi. Selain itu meningkatkan perekonomian juga dinilai penting bagi 

pemprov DKI Jakarta sehingga dapat menambah pemasukan bagi pemerintah 

provinsi. Serta meningkatkan kualitas lingkungan di pesisir utara Jakarta yang ingin 

dibenahi pemerintah melalui konspe revitalisasi dan tanggul raksasa. Itulah dasar 

utama pemerintah melihat dan memandang penciptaan ruang reklmasi ini. 

Pemerintah Provinsi yang ditugaskan kepada Bappeda melakukan 

pembentukkan produksi ruang reklamasi bersama dengan pengembang sebagai 

bagian dari mitra kerja Pemprov dalam mengembangkan pembangunan di pulau-

pulau yang dilakukan kegiatan pembangunan reklamasi. Dalam hal ini Pemprov 

disini mempunyai kepentingan terhadap hadirnya ruang baru sebagai bentuk 

jawaban dari permasalahan ruang di Jakarta. Sehingga Pemprov DKI Jakarta 

mempunyai kepentingan dalam melaksanakan amanat perundang-undangan. 

Pemerintah berfungsi sebagai regulator. Dengan berlandaskan UU No. 23 Tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pemprov memiliki kewenangan dalam 

mengatur keruangan baik itu wilayah darat, laut, maupun udara.25  

Disamping kepentingan pemerintah itu ada juga kepentingan pengembang. 

Pengembang disini mempunyai peran dalam memberikan modal pembangunan 

proyek reklamasi ini dan juga mengelola dan memanfaatkan guna lahan dan ruang 
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yang ada di pulau tersebut. Seperti yang dikatakan Pak Rully dalam keterangannya 

pada saat peneliti interview. 

“…dan ada lagi kewenangan juga di Kepres 52/1995 bahwa reklamasi yang 

dibangun di Teluk Jakarta itu hak pengelolaannya dalam artian hak 

kepemilikannya menjadi milik pemprov DKI. Tapi kalo hak guna bangunan 

pulau tersebut diberikan kepada siapa saja yang ingin membangunnya. Jadi 

pemprov DKI hubungannya dengan para pengembang itu ya jadi semua 

lahan semua pulau yang ada di Teluk Jakarta itu yang dibuat reklamasi itu 

miliknya pemerintah daerah. Jadi para pengembang itu yang membuat 

bangunan diatasnya hanya diberikan hak guna pakai saja. Atau hak guna 

bangunan karena semua tanah itu milik Negara.”26 

 

Pemerintah menjelaskan bahwa hak milik tetap menjadi milik pemprov. 

Sedangkan pengembang diberikan hak guna saja. Disamping itu pemprov menilai 

pengembang merupakan mitra dari pemerintah dimana mereka sudah melalukan 

izin prinsip sampai pelaksanaan selama waktu yang lama. 

“….Ada memang beberapa yang diberikan izin prinsip pengembangannya itu 

kepada swasta, ada beberapa kepada BUMD DKI, dan BUMN nah prinsip-

prinsip itu yang diberikan kepada pengelola tadi untuk mengelolanya. Untuk 

tahapan yang akan dibangun nantinya ada syarat-syarat lagi dalam izin 

tersebut seperti ini misalkan anda mau membangun pulau ini maka anda 

wajib memberikan kajian teknisnya kemudian harus membuat dokumen 

AMDALnya nah kemudaian kajian-kajian lain. Nah kalo pengembangnya 

bener-bener serius harus dan wajib memberikan kajian itu kepada kami 

pemprov. Kalo dia bisa memenuhinya baru diberi izin pelaksanaan dan 

pembangunan, sekarang ini yang sudah mendapatkan pembangunan ya 

pulau yang sudah dibangun itu. Tapi lain-lain belum ada makanya belum 

dibangnu.”27  

 

Selain itu dari pihak pengembang juga dalam melakukan kegiatannya sering 

menimbulkan kecurigaan. Dokumen-dokumen yang harusnya diserahkan kepada 

pemerintah tetapi masih ditahan dan bahkan sampai sekarang belum dilakukan 
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kajian oleh para pengembang. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman publik. 

Kepentingan pengembang yang sangat jelas adalah soal penentuan pengembangan 

pembangunan pulau-pulau reklmaasi dari 17 pulau hanya 3 pulau yang dikuasai 

oleh BUMD DKI Jakarta sedangkan sisanya menjadi hak pengelolaan pihak swasta. 

Dengan itu hanya sebesar 20% saja perusahan milik negara yang memiliki hak 

pengelolaan reklamasi. Hasil itu memperlihatkan bahwa adanya ekploitasi dan 

intervensi dari pihak swasta dalam pembangunan reklamasi baik di bidang 

ekonomi, properti, transportasi dan pembangunan inrastruktur lainnya. Persoalan 

kepentingan swasta ini dapat dilihat melalu kontribusi tambahan yang akhirnya 

menimbulkan kasus ‘suap’ dalam pembahasan raperda. Dalam pembangunan pulau 

reklamasi ini didominasi swasta khususnya PT Muara Wisesa Samudra yang anak 

perusahaan dari PT Agung Podomoro Group. 

Tabel 5.2 Nama Proyek dan Nilai Kontrak PT MWS di Jakarta Utara 

No Proyek Nilai Kontrak 

1 Kali Ciliwung Rp. 24.278.813.300 

2 Kali Mookevaart Tahap I Rp. 27.594.600.000 

3 Kali Mokevaart Tahap II Rp. 33.550.000.000 

4 Kali Apuran Tahap I Rp. 62.150.000.000 

5 Kali Apuran Tahap II Rp. 45.952.000.000 

6 Penertiban RTH Kalijodo Rp. 6.000.000.000 

7 Pengadaan Fasilitas PJU 

Kali Ciliwung 

Rp. 729.900.000 

8 Rusunawa Daan Mogot Rp. 92.035.448.182 

9 Kali Item Kemayoran Rp. 37.510.000.000 

10 Kali Sekretaris Rp. 23.375.000.000 

11 Rumah Pompa Rp. 1.378.880.800 

12 Mabel Rusunawa Daan 

Mogot 

Rp. 909.885.000 

13 Kali Tubagus Angke Rp. 37.510.000.000 

TOTAL Rp. 392.672.527.282 
Sumber Majalah Tempo Edisi 23-29 Mei 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terlibatnya pihak swasta dalam pembangunan reklamasi memperlihatan 

adanya kepentingan dari dimensi struktral politik dengan adanya dukungan 

terhadap kebijakan pemerintah dan menekan kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah. Sehingga membuat pengembang leluasa dalm melakukan aktivitas 

usahanya dalam mengekploitasi ruang dalam pembangunan reklamasi Teluk 

Jakarta. Kepentingan lainnya adalah hadirnya sifat ekskluifitas dari pengembang 

dalam pembangunan hunian, flat, dan kondominium yang harganya mencapai 

Rp.9,9 miliar.28 Harga tersebut sangat tidak mungkin untuk dinikmati dan dibeli 

oleh masyarakat menengah dan khususnya masyarakat nelayan yang tergusur oleh 

pembangunnan tersebut. 

Kepentingan kelompok bisnis ini menginginkan dominasi atas masyarakat 

yang menggunakan pembentukkan dan pemanfaatan ruang melalui homogenisasi, 

fragmentasi sosial, dan hirarkisasi. Mode kepentingan kapitalis dalam produksi 

ruangnya sendiri menurut Lefebvre melalui sebuah proses sebagai berikut;29 

1. Relasi Produksi dan kepemilikan modal melalui sistem jual belii ruang 

termasuk jaringan-jaringan di dalamnya 

2. Ideologi dan instrumet-instrument politik termasuk didalamnya adalah 

kontrol terhadap negara. 

3. Kekuatan-kekuatan produksi yang menurut Lefebvre diartikan sebagai 

keminculan agglomeration economics 

                                                 
28Dina Fitrah Fauzani Yafie, (2017), “Konflik Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta”, FISIP 

Universitas Brawijaya, hlm. 101. 
29Robet Robertus, “Ruang Sebagai Produksi Sosial Dalam Henri Lefebvre”, diakses pada tanggal 

29 September 2018 <https://caktarno.wordpress.com/2014/09/06/ruang-sebagaiproduksi-sosial-

dalam-henri-lefebvre/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Produski nilai lebih yakni investasi-investasi yang bertujuajn untuk 

mengekploitasi 

5. Realisasi nilai lebih yakni pengorganisasi dan pengontrolan kebutuhnan kota 

dalam kehidupan sehari-hari 

6. Alokasi nilai lebih melalui pembangunan real estate dan sistem perbankan  

5.3.(b). Non Governmental Organization (NGO) dan Masyarakat 

Beberapa Organisasi non pemerintah membentuk sebuah koalisi yaitu Koalisi 

Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ). Mereka terdiri dari LBH Jakarta, KNTI, 

RUJAK, ICEL, WALHI, KIARA, Solidaritas Perempuan, BEM SI, BEM FH UI, 

dan beberapa nelayan. Mereka membentuk koalisi ini dengan tujuan menolak 

pembagunan reklamasi dan pembangunan reklamasi harus dihentikan. Dikarenakan 

pembangunan ini dapat merugikan masyrakat sekitar pesisir Jakarta yang notabene 

banyak mata pencahariannya sebagai nelayan serta merusak lingkungan pantai 

utara Jakarta sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Mereka 

melihat pembentukkan ruang reklamasi ini hanya sebatas untuk kepentingan 

pengusaha saja sehingga menyingkirkan kaum tertindas yaitu masyarakat nelayan. 

Seperti yang dikatakan oleh Nelson dari LBH Jakarta yang juga bagian dari Koalisi 

Selamatkan Teluk Jakarta. 

“…Adanya perebutan rampasan ruang penghidupan nelayan dan 

pengrusakan lingkungan lingkungan hidup secara masif di teluk jakrta 

dengan memakai tangan-tangan kekuasaan oleh pengembang reklamasi. 

Dari 17 pulau yang direncanakan terdiri dari 5-6 pengembang dan memakai 

tangan negara untuk melakukan perampasan itu dengan berdalih 

pembangunan hunian dan pembentukkan pusat-pusat ekonomi baru. Dan 

membentuk sebuah ubungan ekonomi yang stabil”30 
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Hal itu kemudian ditambahkan menyangkut persoalan daya tampung dan 

daya dukung Kota Jakarta. 

“…Penambahan ruang di Jakarta udah ga bisa lagi Jakarta ga punya daya 

tampung dan daya dukung. Ada berapa orang disitu berapa mobil? kita lihat 

berapa ekses disitu. Kalo soal penambahan ekonomi udah ga sesuai dengan 

ruang di Jakarta. Udah 18 juta orang di siang hari. Malam baru berkurang. 

Coba cek surat Kementerian LH Tahun 2003 reklamasi tidak boleh dilakukan 

karena Jakarta tidak punya daya dukung dan daya tampung. Dan itu digugat 

karena Kementerian LH tidak punya wewenang. Bukan substasinya tapi 

secara formal. Jadi kalah akhirnya lanjut lagi. Sempet tertunda tuh 2003-

2011. Baru ada keputusan peninjauan kembali. Semenjak kalah langsung 

mulai lagi tuh proyek”.31 

 

Dia melihat bahwa terjadi permasalahan keruangan di Jakarta karena tidak 

sesuai dengan daya tampung dan daya dukung Jakarta. Selanjutnya dia 

menerangkan bahwa sudah ada surat dari Menteri Lingkungan Hidup bahwa 

reklamasi itu dilarang karena Jakarta tidak bisa mendukung keruangannya lagi. Dari 

sini terlihat bahwa kepentingan yang berbeda dari aktor non pemerintah dengan 

melihat bahwa ruang baru tersebut hanya mementingkan golongan pengusaha dan 

tidak memikirkan masyarakat yang rentan. Fokus dalam melihat produksi ruang 

oleh aktor non pemerintah adalah adanya campur tangan pihak kapitalis terhadap 

kebijakan pemerintah sehingga izin-izin yang seharusnya tidak sesuai itu 

dikeluarkan dengan paksa dan tidak mendasar. Mereka melihat itu sebagai salah 

satu masalah yang paling mendasar dalam pembentukkan ruang baru ini.  

Mereka merasa bahwa pemerintah terlalu ditekan oleh pihak kapitalis dalam 

setiap pembuatan kebijakan ataupun perizinan. Sehingga merugikan masyarakat 
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yang paling rentan yaitu masyarakat nelayan dan pesisir. Mereka berpendapat 

bahwa reklamasi ini harus tetap diberhentikan karena tidak sesuai dengan asas-asas 

pembangunan berkelanjutan. Mereka merasa bahwa para pekerja negara ditekan 

oleh para elit-elit yang menggunakan kekuasaan serta kapital dalam mengitervensi 

proses pembangunan reklamasi.  

“…Yang dilakukan adalah stop reklamasi, dengan melihat dampak-

dampaknya itu udah keliatan jelas kok. Sebenernya mereka pada ga tahu nih  

pada dibohongin sama anak buahnya, mereka cuman tahu ini duit buat 

membangun pusat-pusat ekonomi baru. sama Jokowi juga begitu, Ahok juga 

begitu. Mau dibikin kaya Singapura tapi ga diliat perbedaannya langsung 

bikin aja.”32 

 

Mereka juga memberian sebuah solusi alternatif jika reklamasi berhenti 

terhadap pola keruangan Kota Jakarta kedepannya dengan tetap menjunjung asas 

kemanusiaan sehingga rakyat kecil tetap terlindungi dalam setiap proses 

pembangunan. Sama halnya dengan para kelompok atas dalam mendirikan 

bangunan kalau IMB belum keluar maka tidak boleh mendirikan bangunan disitu. 

“…Membentuk pola ruang yang adil. Tidak punya IMB yan dibonggkar. 

Tidak hukumnya bongkar, kalo rakyat kecil ya lindungin. Yang ga punya IMB 

di pulau reklamasi jangan bikin yang punya IMB pinggir sungai yang digusur 

jangan gitu juga, beda. Sesusaikan dengan porsi orang itu, jangan disama 

ratakan. Adil. Apakah kalo missal pengembang dibongkar terus dipinggir 

sungai juga dibongkar itu namanya adil? Ya engga juga sih. Ada yang ga 

adil juga sih. Bedanya kan mereka masih punya duit nanti tinggal bikin lagi 

di tempat lain. Nah kalo yang dipinggir sungai apakah mereka punya duit 

buat pindah ke tempat lain, pindah ke rusun gitu kan ga gampang buat 

mereka kaya gitu. Keadilannya jangan cuman formal harus substantif, tiap-

tiap ruang.”33 
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Selain itu permasalahan lingkungan juga menjadi fokus utama para aktor 

organisasi pemerintah. Dalam kaitannya yang dikatakan pemerintah dalam 

memperbaiki lingkungan adalah tidak benar karena menurut mereka 

pembanngunan reklamasi justru menimbulkan masalah baru lingkungan dan 

pencemaran. Mereka menjelaskan sudah banyak kajian literatur dan data-data yang 

dilakukan beberapa peniliti serta lembaga tentang pengrusakan lingkungan jikalaui 

reklamasi tetap dilaksanakan.  

“…Kalo ada reklamasi dan pulau-pulau itu tentu mereka akan bawa banyak 

endapan dari sungai-sungai yang dari hulu bawa residu, bawa pasir ke hilir 

dari 13 sungai itu. Ini ada banyak sungai di Jakarta. Tadinya kalo tidak ada 

pulau terjadi pencucian namanya natural flushing. jadi endapan yang bisa 

menyumbat Itu akan dicuci oleh ombak. Tapi kalo ada pulau reklamasi 

natural flushing itu tidak ada lagi soalnya tidak ada ombak”.34 

 

Mereka mengatakan bahwa memang seperti itu tidak mungkin pemprov dan 

pengembang mau dan ingin melakukan pencegahan pengrusakan lingkungan. 

Dikarenakan pandangan bisnis daripada pengembang itu sendiri dan kondisi 

keuangan pemprov. Sehingga pemprov dalam hal ini lepas tangan kepada 

pengembang dan lari dari tanggung jawab. Karena semuanya sudah ditanggung 

oleh pengembang 

“Siapa yang mau itu endapan? Pemprov? Nanti bilangnya duitnya ga ada, 

semuanya udah ditanggung sama pengembang. Bilang lagi nanti 

pengembang yang bertangung jawab. Terus pengembang? mana mau, 

mereka itu pelit, namanya juga bisnis kan. Kalo ujan apa yang terjadi? Ya 

banjir. Ya itu karena air yang deras dari bogor jadi ga bisa lancar mereaka 

terhambat oleh pulau”.35 
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Dalam hal ini aktor organisasi pemerintah melihat bahwa adanya campur 

tangan bisnis dan para kapitalis dalam pembangunan reklamasi dengan menekan 

pemerintah melalui intervensi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan 

sumber daya yang mereka miliki. Serta memakai tangan-tangan kekuasaan dalam 

menjalankan bisnisnya di pulau reklamasi tersebut. Sehingga menimbulkan 

pengrusakan lingkungan.  

Disamping pengrusakan dan pencemaran itu adanya “pengusiran” yang 

dilakukan kelompok bisnis ini melalui tangan-tangan kekuasaan pemerintah 

terhadap masyarakat-masyarakat pesisir yang rentan dan dianggap kelas bawah. 

Sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang buruk bagi para kelompok bisnis 

dan pembangunan reklamasi ini tidak mungkin ditujukan untuk masyarakat nelayan 

tersebut melainkan untuk masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah 

dipinggarkan bahkan dipindah dari tempat tersebut.  

Masyarakat merupakan salah satu pelaku yang terkena dampak secara 

langsung akibat adanya proyek pembangunan reklamasi. Dalam hal ini masyarakat 

juga memiliki cara pandang yang berbeda terhadap pembangunan reklamasi. 

Masyarakat yang terdampak langsung adalah masyarakat nelayan terutama yang 

tinggal di pemukiman nelayan Muara Angke dan Kamal Muara. Karena di dua 

tempat tersebut telah dibangun pulau reklamasi yakni pulau C, D, dan G. Penolakan 

dari masyarakat muncul yakni dari kelompok nelayan Muara Angke dan juga 

Kamal Muara. 

“reklamasi itu bikin susah nelayan, reklamasi itu dampaknya ke nelayan juga 

Dampaknya ke nelayan itu terutama buat penakaran ikan nelayan atau 

tempat pencarian nelayan itu semakin berkurang dan lokasinya itu makin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lama juga makin berkurang, jadi nelayan yang biasanya main dipinggir 

sekarang mereka maiya diluar yag lebih jauh dari daratan.”36 

 

Melihat pernyataan dari dua belah pihak di dalam masyarakat itu sendiri 

terjadi perbedaan kepentingan dan presepsi produksi ruang reklamasi di masyrakat. 

Hal ini dikarenakan banyak penafsiran yang berbeda di masyarakat soal 

pembangunan reklamasi. Ada yang mendapatkan informasi dari pemerintah ada 

juga yang mendapat informasi dari organisasi pemerintah dan hal itulah yang 

menjadikan terjadinya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Padahal 

secara umum masyarakat ini harusnya lebih mengerti tentang keadaan di daerahnya 

sendiri yang notabene juga tempat mereka mencari makan. Masyarakat merasakan 

keresahan dan perubahan pendapatan mereka sebelum dan setelah reklamasi seperti 

yang diungkapkan oleh bapak Abdur Rahman selaku Ketua KUB Kamal Muara 

“…biaya operasional melaut dari 100 ribu menjadi 200 ribu per trip. Waktu 

melaut nelayan pun bertambah menjadi dua sampai tiga hari per trip. 

Dampaknya lagi nelayan antar wilayah bersaing di tempat yang sama”.37 

 

Masyarakat hanya menginginkan bahwa tempat tinggalnya tidak digusur dan 

dipindahkan sehingga dapat melaut dengan biasanya dan bahkan kalau bisa ditata 

dengan lebih baik lagi dan lingkungan di daerah laut jakarta diperbaiki sehingga 

lebih banyak ikan yang datang. Keinginan masyarakat itu dapat terwujud bila 

reklamasi dihentikan.  
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5.4 Dinamika dan Relasi Kekuasaan Antar Aktor 

Pembentukkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dan penolakan masyarakat 

membentuk sebuah proses politik antara NGO dengan Masyarakat dan pemerintah 

provinsi dengan Pengembang dalam proses produksi ruang. Proses ini 

memperlihatkan bahwa produksi ruang menimbulkan sebuah perlawanan dari 

pihak-pihak yang merasa dirugikan. Relasi kuasa antara pemerintah dan juga aktor 

non pemerintah sejatinya adalah karena pembagian kerja bedasarkan sumber daya 

yang dimiliki masing-masing aktor yang terkait. Dalam hal ini, Koalisi Selamatkan 

Teluk Jakarta bersama dengan beberapa masyarakat yang menolak proyek 

reklamasi melakukan perlawanan dengan mengandalkan sumber daya yang mereka 

miliki.  

Dengan pengetahuan yang mereka miliki karena telah tinggal dan melakukan 

aktivitas di Teluk Jakarta, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta aktif dalam 

mengadvokasi isu tentang persoalan Teluk Jakarta dan memiliki kemampuan yang 

berbasis kepada akar rumput dan jaringan yang tumbuh dari aktivitas yang 

dilakukannya. Selain itu mereka mengetahui permasalahan sosial, politik, dan 

ekonomi di Teluk Jakarta, hal tersebut dapat membuat mereka memiliki daya tawar 

terhadap pemprov DKI Jakarta.  

5.4.(a). Kehendak Menunjukkan Diri (A desire of Self Exhibition) oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

Pemerintah dalam produksi dan mereproduksi ruang mengunakan asas 

pemanfaatan karena menurut pemerintah ruang tersebut memiliki nilai guna yang 

tinggi dan dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai. Ruang tersebut 

dipandang pemerintah sebagai pusat perekonomian baru di Jakarta sehingga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menciptakan iklim investasi yang baik di Kota Jakarta. Iklim investasi tersebut 

tentunya berimbas terhadap pendapatan daerah. Pemerintah ingin mengoptimalkan 

ruang yang ada di Jakarta sehingga menjadikan Kota Jakarta menjadi pusat 

perekonomian yang lebih baik lagi. Karena ruang adalah sebuah hal yang vital dan 

menjadi persoalan dalam pengembangan wilayah perkotaan. 

Pemerintah menampilkan sebuah pengembangan wilayah perkotaan melalui 

produksi ruang reklamasi sehingga memeperlihatkan bahwa Kota Jakarta dapat 

bersaing secara global dengan menampilkan potensinya sebagai waterfront city. 

Pemerintah memperlihatkan Kota Jakarta mampu bersaing secara global dengan 

kota-kota besar lainnya dengan membangun pusat perekonomian yang besar 

melalui pembangunan reklamasi. 

“Jakarta ingin menjadikan diri sebagai kota waterfront city sekaligus menata 

kawasan lama Jakut. Pernah ke jakut ke Muara Angke gimana coba 

kondisinya? Indah ga? Kita gamau kan nelayan-nelayan tersebut hidup 

dengan kondisi tersebut. Nah jadi beberapa lokasi kondisi seperti itu sangat 

memprihatinkan. Makanya kita pengen membangun meningkatkan kualitas 

hidup mereka, tapi kita punya kendala keterbatasn pendanaan. Nah itu yang 

kita coba seimbangankan dengan pembangunan reklamasi dengan subsidi 

silang nah manfaat dari reklamasi tersebut digunakan kembali untuk 

meningkatkan Jakarta Utara. Shingga nanti nelayan disitu menjadi modern 

bisa tinggal di lingkungan yang lebih baik disana bukan berarti reklamasi 

menggusur nelayan. Namun yang kita lakukan kita menata perkampungan 

nelayan lebih baik namun menggunakan sumber-sumber pendanaan yang 

dari subsisdi silang pengembangan reklamasi tadi. Itu idenya seperti itu”.38 

 

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pemerintah ingin menunjukkan Kota 

Jakarta yang tadinya kondisi lingkungan dan pemukimannya rusak dapat diperbaiki 

dengan membangun reklamasi. Pemerintah melakukannya menggunakan narasi-

                                                 
38Wawancara dengan Rully Bappeda Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



narasi lingkungan seperti bahwa memang di Teluk Jakarta tercemar sehingga 

pemerintah dapat dengan mudah mengintervensi. 

“…kita memang sudah meneluarkan peraturan tentang budidaya kerang 

hijau tadi karena ga bagus untuk kesehatan karena kerang hijau semakin 

tercemar kualaitas airnya malah semakin subur karean sifatnya filter feeder 

menyaring partikel-partikel logam berat itu jadi makanannya dia. Jadi 

indicator bahwa suatu perairan tercemar adalah dengan kerang hijau 

tumbuh subur. Kandungan logam berat di kerang hijau semakin besar 

tubuhnya semakin banayk logam berat yang terkandungnya jadi ga baik 

untuk dimakan. Kan kita gamau masyarakat kita mengkonsumsi ga sehat 

seperti itu”.39 

 

Narasi-narasi yang digunakan tersebut bertujuan untuk memikat masyarakat 

bahwa apa yang dilakukan pemrintah adalah sesuatu yang benar dan sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh warga. Secara tersirat pemerintah telah melakukan 

tugasnya untuk mensejahterahkan dan melindungi masyarakat dari ancaman-

ancaman kerusakan lingkungan. Tetapi disisi lain perlawanan tersebut tetap ada 

sehingga itu juga mendapat tanggapan oleh pemerintah bahwa organisasi non 

pemrintah hanya sebagai provokator saja dan tidak melihat dari sisi 

pemanfaatannya. Seperti yang dikatan oleh Pak Oswar selaku Deputi Gubernur 

Bidang Tata Ruang dan Lingkungan. 

“Sebenarnya reklamasi ini bai-baik aja, jikalau ada perbedaan pandangan 

di mayarakat ya itu wajar-wajar aja karena kita butuh sosialisasi yang lebih 

intens. Nah yang jadi persoalan tuh media-media yang bikin nih kasus heboh. 

Terutama para LSM itu mereka provokator itu mereka tidak nanya dulu ke 

kita apa tujuannya tiba-tiba buat isu itu, digiring opini masyarakat bahwa 

pemerintah tuh tidak benar. Siapa juga pemerintah yang pengen jadin 

masyarakatnya susah dan miskin”40 

 

                                                 
39Wawancara dengan Rully Bappeda Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018 
40Wawancara dengan Oswar Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan pada tanggal 28 

Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melihat hal ini pemerintah menilai banyak yang tidak mengerti dari asas dan 

tujuan reklamasi untuk kepentingan rakyat. Disini pemerintah terlihat ruang yang 

diproduksi dan direproduksi dapat mewujudkan kehendak untuk menunjukkan diri 

(a desire of self exhibition) karena ruang merupakan sebuah produk yang memiliki 

nilai sehingga harus digunakan agar nilai tersebut dapat tetap ada. Disamping itu 

pemerintah juga mereka melihat bahwa narasi-narasi yang dibuat oleh para aktor 

organisasi non pemerintah hanya sebatas masalah kesenjangan saja bukan dari sisi 

pemanfaatannya. Seperti yang dikatan oleh Pak Rully 

“…Mungkin yang terlihat seperti itu menolak ya yang timbul di media 

mauapun pembahasan-pembahasan diskusi kan yang ditonjolkan itu 

kesenjangannya bukan dilihat dari manfaatnya gitu kan. Kadang-kadang 

kalo kita melihat dari suatu sudut pandang yang berbeda jadi ya 

pemahamannya berbeda juga. Kalo dia kan ngeliatnya pulau ini dibangun 

untuk keperluan komersil. Tapi kalo kita liat lagi apa manfaatnya dibalik 

komersil itu ya bias mendatangkan tenaga kerja, kemudian juga bias 

mendatangkan pendanaan subsidi silang untuk merevitalisasi daratan 

Jakarta. Jadi, ada manfaat dibalik itu ya kan. Tapi kalo sekarang kan yang 

lebih di blow upp itu aspek kesenjangannya ketimbang aspek manfaat dari 

pada itu”.41 

 

Sehingga menurutnya yang dikerjakan pemeritah selalu dikaitkan dengan 

urusan komersil dan bisnis serta memanfaatkan kekuasaannya untuk para 

pengusaha dan mengaggap bahwa pemerintah ini ditekan oleh pengusaha berduit. 

Padahal menurutnya bahwa pemerintah tetap sesuai dengan aturan, karena kerja 

pemerintah harus sesuai dengan tupoksinya dan aturan perundangan. Jika ada yang 

melanggar pemerintah bisa menarik izinnya. Pemerintah juga mengklaim mereka 

melakukan ini dikarenakan sudah ada beberapa penelitian yang mereka lakukan 
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maupun lembaga intitusi pemerintah lainnya soal kualitas lingkungan di pesisir 

utara Jakarta. 

Pernyataan diatas memperkuat yang dikatakan oleh Lefebvre bahwa ruang 

harus dimanfaatkan agar nilainya akan tetap ada dengan cara mewujudkan diri dan 

menujukkan dengan jelas bahwa adanya relasi diantara produksi ruang dengan 

pertumbuhan masayarakat modern dalam kehidupan perkotaan.  

5.4.(b). Locus of Production Sektor Swasta dalam Reklamasi Teluk Jakarta 

Adanya relasi kuasa antara KSTJ dan Masyarakat dengan pemerintah dan 

pengembang adalah bahwa koalisi ini menolak pembangunan reklamsi dikarenakan 

berdampak negatif terhadap lingkungan dan juga sangat menyusahkan masyarakat 

nelayan. Sehingga mereka berpikir bahwa ini adalah tugas mereka dalam menolak 

pembangunan reklamasi. Anggota koalisi juga yang dimana merupakan organisasi 

non pemerintah menilai bahwa ini adalah tugas meraka dalam mengawasi jalannya 

kebijakan pemerintah. Kemudian mereka menilai bahwa kepentingan pihak swasta 

dalam memanfaatkan reklamasi ini berjalan dengan sempurna karena melakukan 

melalui tangan negara. Seperti yang diiungkapkan Nelson. 

“….Pihak pengembang berkolaborasi dengan sangat cantik dengan 

pengusasa. Gimana caranya Sanusi dikasih uang oleh Pak Arisman di pulau 

G supaya meng golkan renacan perda tentang zonasi. Yang mewajibkan 

adanya kewajiban bagi pengembang 15% trus diturunin jadi 5% atau malah 

dihilangkan. Itu kan udah jadi fakta. Karena memang ada kolaborasi melalu 

korupsi. Ini ada anggota DPRD yang harusnya membuat UU mendapatkan 

uang dari pengusaha untuk memuluskan reklamaasi in dari yang awalnya 

illegal menjadi legal lewat uang dan lobi-lobi”42  

 

                                                 
42Wawancara dengan Nelson LBH Jakarta pada tanggal 12 Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sehingga dengan adanya kejadian tersebut membuktikan bahwa kebijakan 

pemerintah yang tidak dapat melindungi masyarakat rentan adalah suatu kebijakan 

yang salah dan harus dihilangkan. Mereka menilai bahwa permasalahan 

pembangunan reklamasi 17 pulau ini memang bermasalah dari awal. Dari mulai 

izin hingga pada permasalahan aturan-aturan serta kewenangannya. Sehingga 

dengan adanya hal itu Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melihat bahwa terdapat 

ketidak adilan ruang disitu 

“…Ada ketikadilan ruang disitu. Kenapa tidak adil? pengusaha berperan 

disitu melalui tangan-tangan negara, aparat-aparat negara, pejabat 

pemerintah  berperan untuk melanggengkan ketidakaadilan itu. Melalui 

pelanggaran hukum.”43 

 

Dari pernyataan tersebut menurut Lefebvre perkembangan hegemoni 

kapitalisme modern secara pararel berkesinambungan pada produksi ruang. Melalui 

produksi dan reproduksi ruang inilah kapitalsime menciptakan hegemoni, 

fragmentasi dan hirarki sehingga menimbulkan pola relasi yang kuat antar 

keberlangsungan kapitalisme dengan pemanfaatan spasial melalui tangan-tangan 

hirarki. 

Pengembang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan suatu yang 

diingikannya dan itu dibuktikan dengan adanya kasus suap mantan Ketua Komisi 

D DPRD DKI Jakarta yang menerima suap 2 miliar dan melakukan pencucian uang 

sebesar Rp. 45,28 miliar. Suap tersebut diterima oleh Ariesman Wijaya yang 

merupakan Presiden Direktur dari Podomoro Land guna menurunkan kontribusi 
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tambahan dari pembangunan reklamasi teluk Jakarta. Cara-cara ini dilakukan oleh 

kelompok bisnis untuk memaknai spasialitas dalam pemanfaatan ruang. Relasi 

produksi yang terjadi oleh kapital dalam pemanfaatan ruang telah berganti dari 

aktivitas ekonomi yang berbasis aktivitas produksi ke dalam aktivitas akumulasi 

kapital. Menjadi penting bahwa akumulasi kapital tersebut berdampak pada 

akumulasi ruang, karena dalam perkembangannya telah mengorbankan ruang 

secara signifikan. Ruang-ruang Kota yang dikapitalisasi menjadi ruang ekonomis 

menjadi tidak produktif sebab hanya menghasilkan profit tetapi tidak berbasis pada 

relasi produksi yang konkret. 

“…Setyo Marsudi ketua DPRD Jakarta sering diundang ke rumah Pak 

Agwan yang punya Kapuk Naga Indah. Lewat pejabat datang kerumahnya 

gimana supaya lanjut reklamasinya. Kan bersekutu meraka. Aktor-aktornya 

bersimbiosis melalui korupsi. Udah jadi fakta hukum kok. Udah penjara. 

Keculai ga ada contoh itu. Misalkan ga ada kolaborasi. Kan korupsi kan 

susah didteksi. Bisa dipantau cuman sama KPK. Tapi sudah ada 

penangkapan dan penjara. Arisman ngasih sekian dan Sanusi terima dan itu 

ke semua anggota DPRD soal kontribusi tambahan. Misalkan Ahok minta 

ada kotribusi tambahan dari investasi ini kan itu udah triliunan. Dari modal 

tang 2,5 jt per meret persegi. Sebarapa besar sih 15% dibandingkan 

keuntungan dan akibat yan mereka timbulkan. Sangat kecil itu. Udah itu 

masih mau dituak atik sampe 0% oleh pengusaha ini. Karna gamau rugi 

mereka”.44  

 

Dari pernyataan-pernyataan diatas dianalisis menggunakan teori Lefebvre 

tidak ada konsep ruang yang sepenuhnya ideal. Karena haikatnya ruang tersebut 

adalah arena pertarungan dalam masyarakat kapitalis modern. Pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan terus mencari cara dan berusaha agar dapat mendominasi 
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pemanfaatan atas ruang dan mempertahankan hegemoni atas pemanfaatan ruanng 

tersebut. Seperti yang dikatakan Lefebvre 

“Space is real in the same sense that commodities are real since (social) 

space is a (social) product”.45 

 

Melihat pernyataan dari Lefebvre dalam hal ini terjadinya pertarungan dalam 

memperubatkan pemanfaatan dari produksi dan reproduksi ruang reklamasi. 

Melihat ini ruang terebut dipandang sebagai bagian dari “locus of production” yang 

dapat mempertahankan nilai-nilai kapitalis serta mempertahankan hegemoni 

kapital melalui tangan negara.  

Disisi lain relasi kuasa yang diciptakan antara pengembang dan pemerintah 

menciptakan keuntungan untuk pengembang menjadi lebih leluasa dalam 

memainkan perannya dan mendominasi penguasaan pembangunan di perkotaan. 

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Nelson  

“…Jadi sangat sering sekali pemerintah itu melakukan tindakan untuk 

menguntungkan kroni-kroninya. Pada kasus privatiasi air diberikan kepada 

grup Salim pada tahun 1995. Sama halnya dengan impor mobil bimantara 

dan timor tanpa pajak 0% kepada anak-anaknya Soeharto. Banyak aturan 

yang dibuat untuk kroni-kroninya Soeharto dalam mencari uang. Kita ga 

tahu dibalik ini. Ini jatuhnya proyek reklamasi pada awalnya dan setelahnya 

itu kebanyakan kroni-kroni orde baru juga.”46 

 

Dari pernyataan diatas memang pemerintah banyak memberikan keleluasaan 

yang sangat luas kepada pihak swasta dalam melakukan aktivitasnya. Semua itu 

dapat dilancarkan melalui kebijakan-kebijkana yang dibuat oleh pemrintah. Disisi 

                                                 
45Henri Lefebvre, Op. Cit., hlm. 30. 
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lain pemerintah juga membutuhkan pihak swasta dalam urusan membantu 

keuangan pemerintah untuk membangun segala infrastruktur yang menunjuang 

tumbuhnya kegiatan di perkotaan. Kekuatan modal inilah yang dimiliki sektor 

swasta sehingga mampu menekan dan bahkan mengontrol negara dalam segala 

kegiatannya. 

5.4 (c). Penawaran Kebijakan (Policy Demand) Pemprov DKI Jakarta      

kepada Masyarakat Nelayan  

Awal kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah lahir dari adanya buangan 

limbah industri dari perusahaan-perusahaan tersebut dan tidak adanya kontrol 

terhadap permasalahan limbah tersebut. Pengawasan yang lemah dari pemerintah 

tersebut yang menambah kekecewaan masyarakat nelayan karena mempengaruhi 

pendapatan mereka dan tidak pernah memihak kepada masyarakat nelayan. Ketika 

Gubernur Ahok melaksanakan kebijakan reklamasi langsung mendapat penolakan 

dari masyarakat.  

Masyarakat Nelayan membutuhkan sebuah solusi alternatif dari yang mereka 

miliki seperti tempat tinggal dan kepastian pekerjaan. Namun, belum adanya solusi 

dari pemerintah dan solusi tersebut sangat tidak sesuai dengan keinginan 

masyarakat maka mereka meminta agar proyek ini dihentikan karena dapat 

mengganggu lingkungan dan juga mobilitas warga dalam mencari mata 

pencaharian. Dengan hal ini mereka mampu melakukan negosiasi dengan pemprov. 

Dipihak lain pemprov juga masih bersikeras pembangunan reklamasi harus terus 

berjalan. Mereka berpendapat ini merupakan amanat Kepres 52 Tahun 1995 dimana 

harus ada penataan wilayah teluk Jakarta dan juga sesua dengan UU RTRW 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provinsi DKI Jakarta. Pemprov menilai ini bukan sebuah penggusuran para nelayan 

melainkan pembaharuan fungsi dari Teluk Jakarta yang dinilai terlalu banyak 

endapan tanah dan juga memulihkan wilayah Teluk Jakarta melalui revitalisasi 

pantura. Sehingga nantinya perkembangan Kota Jakarta akan semakin maju 

ditambah dengan kurangnya lahan yang tersedia di Jakarta.  

Dalam hubungannya dengan pemerintah provinsi masyarakat nelayan pesisir 

Jakarta menolak reklamasi dikarenakan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan 

sehingga produski hasil laut menurun dan tentunya menurunkan pendapatan 

mereka. Peran pemerintah provinsi DKI Jakarta berperan sebagai kepemimpinan 

politik atas pembangunan reklamasi ini dan memegang otoritas atas kebijakan 

pembangunan. Disamping itu ada juga kepentingan dari kelompok bisnis yang 

menekan pemerintah dalam mengeluarkan izin dalam pembangunan reklamasi. 

Masyarakat baru mengetahui bahwa ada pembangunan reklamasi setelah adanya 

alat-alat berat yang datang untuk membuata pulau. 

“… Ini semua nelayan disini baru tahu ada masalah reklamasi sekarang-

sekarang lagi rame. Tiba-tiba aja dikasih tau sama RT diajak makan-makan 

gitu. Tapi kan kita gatau dampaknya. Setelah kita pelajari semua terus kita 

ngerasain sendiri kan baru kerasa dampaknya.”47 

 

Dengan adanya pernyataan tersebut pemerintah sebagai pembuat kebijakan 

tidak transparan dalam mengsosialisasikan kebijakan tersebut dengan tidak 

mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan kebijakan padahal masyarakat 

adalah yang terkena dampak secara langsung dari akibat kebijakan tersebut. 
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Masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya keterbukaan tetapi pemerintah 

provinsi DKI Jakarta dan pihak pengembang tidak membentuk suatu hubungan 

yang kooperatif dengan masyarakat sehingga timbulnya gerakan penolakan yang 

melibatkan beberapa aktor yang terlibat. Akhirnya pemprov DKI Jakarta 

melakukan berbagai tawaran kebijakan kepada masyarakat nelayan. 

“….Oohh tidak ada dalam rencana bahwa rekalamasi itu akan 

memindahkan masyarakat pesisir nelayan tidak ada jadi rekalamasi ya 

reklamasi daratan ya daratan. Daratan itu yang perluu kita tata jadi kita 

tata kita pindahkan di lokasi situ juga. Nah kita sudah punya konsep yang 

namanya kampung rusun tematik di muara angke itu konsep deseainnya 

adalah membangun rusun tapii di lahan yang existing sekaarang itu tapii 

itu dengan fasilitas-fasilitas dia seperti adanay seprti missal disana ittu ada 

tempat penjemuran ikan namanya para-para itu ya nama tempatnya. Nah 

nanti di rusun baru itu juga dibuatkan tempa penjemuran ikan. Kemudian 

dan tempat untuk nelayan membeberkan jarignya nah itu juga dalam 

rencana ruang pemabngunan rusnnya itu juga disapkan tempat itu. 

Kemudian masyarakat disana banayk pedagang yang harus medorong 

gerobaknya kedepan rumah iu juga dari desainnya juga bias itu gerobak 

masuk kedalam jadi semua sudah disiati sedemikian rupa sehingga 

masyarakat teap bias menjalankan aktivitasnya tetapidengan lingkungan 

yan lebih baik kualitas yang lebih baik.”48  

 

Pemerintah melakukan berbagai tawaran kebijakan agar masyarakat mau 

megikuti saran dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan reklamasi. Bisa 

dilihat pada tabel 5.3 

Tabel 5.3 Matriks Policy Demand Pemprov DKI kepada Masyarakat Nelayan 

No Aspek Pemprov dan Pengembang NGO dan Masyarakat 

1 Penyediaan 

Hunian Baru 

Memberikan hunian baru 

yang layak dengan cara 

merevitalisasi 

perkampungan dan membuat 

rumah susun baru 

Hunian yang dibangun 

pemerintah disewakan 

dengan harga mahal dan 

tidak sesusai dengan 

nelayan 
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2 Relokasi 

Masyarakat 

Tidak ada wacana untuk 

merelokasi masyarakat 

Merelokasi masyarakat 

ke Pulau Seribu dan 

melakukan penggusuran 

paksa 

3 Penyediaan 

dan publikasi 

data 

sudah melakukan publikasi 

data yang melibatkan para 

ahli 

Tidak mau transparan dan 

membuka data dan tidak 

pernah dijelaskan ahli 

darimana 

4 Pengkajian 

ulang 

perizinan 

Sudah ada pengkajian soal 

lingkungan dan itu tercemar 

makanya diintervensi biar 

lebih baik 

Data mereka tidak valid. 

Karena dari berbagai 

lembaga seperti 

Kementerian LH dan 

Kementrian KP dengan 

jelas reklamasi akan 

merusak lingkungan 

5 Sosialisasi 

pembangunan 

Sudah melakukan sosialisasi 

terhadap nelayan dan 

memberikan solusi alternatif 

Sosialisasi hanya 

dilakukan setengah-

setengah dan dilakukan 

ke beberapa warga saja 

tidak secara menyeluruh 

6 Kontribusi  Penyediaan prasarana antar 

pulau. Pengerukan 

sedimentasi. Penyerahan 

lahan selausa 5%.  

Prasarana hanya untuk 

orang berduit. Dan tidak 

mungkin dilakukan 

pengerukkan karena 

mereka berpikir profit 

7 Kontribusi 

Tambahan  

15% x NJOP. Lahan bisa 

dijual pengembang 

Tidak yang terjadi 

tetrnyata cuman 5 % dan 

itu dikit dari profit yang 

didaptkan pengembang 

dan sekarang berubah 

menjadi 0% 

8 Kompensasi Koefesien lantai bangunan 

hingga 14% 

Tidak memberikan 

kompensasi apapun 

9 CSR Memberikan sumbangan 

hibah tanpa perjanjian dalam 

pembangunan ruang publik 

Masyarakat mau 

dipindahkan dan tidak 

dapat mennikmatinya jadi 

untuk apa 

10 Rumah susun Wajib menyediakan rumah 

susun umum 20% dari total 

luas lantai rumah susun 

komersial 

Harga yang diberikan 

sangatlah mahal terutama 

untuk masyarakat 

nelayan 

Sumber data diolah peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sebelum ada reklamasi, ongkos melaut bagi nelayan yakni bahan bakar dan 

makanan biasanya Rp200 ribu hingga Rp250 ribu. Sehari bisa mendapatkan 500 

kilogram kerang hijau. Setiap kilogram kerang yang sudah dikupas, dapat dijual 

Rp17 ribu hingga Rp20 ribu. Kemudian dipotong ongkos merebus dan mengupas 

kerang, paling banyak Kalil mendapatkan penghasilan bersih Rp2 

juta.49 Penambangan pasir di wilayah laut itu ibarat momok yang membawa 

kerusakan alam dan ekonomi. Kebijakan lebih pada kepentingan asing daripada 

kebutuhan rakyatnya.50  

Rakyat melihat bahwa tidak adanya upaya dari pengembang dalam membantu 

permasalahan sosial warga. Hanya memikirkan keuntungannya saja tidak ada itikad 

baik seperti memberikan bantuan kepada warga sekitar. Karena selain pengusaha 

pulau-pulau itu juga dimiliki oleh beberapa perwira dan purnawiranan tentara 

dimulai dari masa orde baru. Pengembang-pengembang yang memiliki pulau 

tersebut masih mempunyai ikatan dengan hubungan dengan orde baru sehingga 

mereka sangat kuat menginginkan perwujudan dari reklamasi ini berjalan. 

 

“Banyak pulau reklamasi juga dipunyai oleh militer, perusahaan yang 

dibentuk oleh tentara, jika lanjut maka akan ada fase-fase. Info yang beredar 

kan yang menguasai pulau ini setelah dibangun adalah Tomi Winata. Jadi 

memang hanya menguntungkan pegusaha-pengusaha yang deket dengan 

pemerintah”.51 

 

Kemudian para pegembang tersebut melakukannya dengan mengusir 

masyarakat-masyarkat nelayan di beberapa kampung nelayan yakni Kampung 

                                                 
49Wawancara dengan Zainudin Ketua Nelayan Kamal Muara pada tanggal 31 Juli 2018 
50Wawancara dengan Abdur Rahman Ketua KUB Kamal Muara pada tanggal 10 Juli 2018 
51Wawancara dengan Nelson LBH Jakarta pada tanggal 12 Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nelayan Kamal Muara, Kampung Nelayan Muara Angke, dan Kampung Nelayan 

Muara Baru. Mereka direncanakan pindah ke daerah Pulau Seribu, sehingga jalur 

laut mereka pindah ke daerah Pulau Seribu yang notabene mereka tidak mengetahui 

lokasinya karena dari sejak kecil mereka lebih mengenal laut di pesisir Teluk 

Jakarta. Nelayan dipindah ke Pulau Seribu karena kapal tidak bisa lagi melalui 

pulau karena konsep yang digunakan adalah waterfront city. 

5.4.(d). Triadic of Space dalam Produksi Ruang Reklamasi Teluk Jakarta 

Dalam bukunya “The Production of Space” Lefebvre mejelaskan bahwa terdapat 3 

konsep dalam produksi dan reproduksi ruang. Konsep ini kemudian dikenal sebagai 

konsep triadik ruang yaksi praktek spasial (spatial practice), representasi ruang 

(repretation of space), dan ruang representasi (space of representation).52 Konsep-

konsep ini memunculkan bahwa ruang adalah sebuah sumber daya dan besifat tidak 

netral. Maksudnya adalah bahwa ruang merupakn sebuah bentuk sumber daya yang 

bisa dimilik oleh berbagai pihak dalam menjalankna kepentingannya. Selain itu 

pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyusun fungsi ruang tersebut sesuai 

dengan keinginnannya.  

Ruang sosial yang dikatakan Lefebvre menjelaskan bahwa sebuah ruang 

sosial terbentuk oleh tindakan-tindakan sosial individu maupun kolektif.53 Adanya 

hubungan-hubungan maupun relasi yang berkaitan dengan ruang yang hidup, ruang 

yang dipresepsikan, dan ruang yang dikonsepkan. Menjadi penting bahwa tiga 

                                                 
52 Andrzej Zieleniec, Op. Cit., hlm. 69. 
53 Indo Progress, “Produksi Ruang dan Revolusi KAum Urban Menurut Lefebvre”, diakses pada 

tanggal 14 Oktober 2018 <https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-

kaum-urban-menurut-henri-lefebvre/>  
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rangkaian konsep ruang menurut Lefebvre untuk melihat sampai sejauh mana ruang 

dimanfaatkan dalam produksi maupun reproduksi terutama dalam pengembangan 

wilayah perkotaan, selain itu juga hegemoni tentang penataan ruang di perkotaan 

menjadi objek kapitalisme sehingga para kapitalis ini menganggap bahwa kota 

merupakan suatu komoditas yang harus dikuasai. 

a. Spatial Practice 

Kebutuhan sosial tidak lepas dari keberadan ruang. Ruang tersebut digunakan untuk 

kebutuhan kegiatan produksi. Kegiatan dalam suatu ruang tidak terlepas dari 

adanya interaksi. Produksi ruang yang terjadi di Teluk Jakarta tidak terlepas dari 

adanya interaksi daintara masyrakat dalam menggunakan ruang dengan berbagai 

kepentingan dan tujuan.  

Praktik spasial pada dasarnya mengacu kepada hubungan antar objek dan 

produk dalam produksi dan reproduksi ruang. Setiap anggota masyarakat yang 

menempati ruang tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain 

dengan hak atas kepemelikan ruang tersebut. Sehingga menimbulkan sebuah 

praktik sosial sebagai praktik spasial. Artinya dalam praktik spasial selalu 

mengapropriasi ruang-ruang fisik tempat praktik-praktik sosial yang bisa berupa 

tindakan fisik ataupun kontruksi ilmu pengetahuan yang menimbulkan praktik 

pemaknaan ruang. Dalam hal ini kaitannya dengan Teluk Jakarta praktik spasial 

merupakan praktik yang bila dilihat itu adalah sebuah praktik sosial dimana para 

nelayan melihat bahwa kawasan teluk merupakan tempat mereka mencari ikan. 

Tempat mereka melakukan segala aktivitas mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seperti yang dikatakan oleh Lefebvre bahwa setiap praktik sosial akan 

menemukan ruangnya sendiri itu dibuktikan dengan adanya praktik sosial dari 

masyarakat nelayan dalam menjalankan berbagai aktivitas melautnya di daerah 

Teluk Jakarta. Karena disadari atau tidak secara tidak langsung akibat dari aktivitas 

tersebut menciptakan atau memproduksi ruang. Lefebvre berpendapat tidak ada 

yang membedakan antara praktik sosial dengan praktik spasial. Karena pemaknaan 

atas ruang tersebut sebagai ruang sosial muncul sebagai suatu rantai yang 

menghubungkan jaringan aktivitas dimana terdapat di dalamnya dimensi material. 

Karena ruang juga terdiri dari pengalaman hidup manusia.   

Banyaknya kegiatan yang dilakukan di daerah teluk dimulai dari 

penangkapan ikan, pemeliharaan kapal, pemprosesan ikan, hingga pada kegiatan 

pelelangan memicu adanya interaksi sosial dari kegiatan yang dilakukan. Ruang 

teluk telah menjelma menjadi ruang untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sehingga tempat tersebut menjadi vital bagi massyarakat nelayan dalam 

melakukan segala aktivitasnya dengan berinteraksi satu dengan lainnya. 

Pengembang melakukan praktik spasial dengan membuat pulau reklamasi. 

Sehingga membuat masyarakat kehilanga mata pencahariannya dan harus melaut 

lebih jauh keluar dari zona tangkapan mereka sehingga menggeser kehidupan 

mereka dan mengurangi pendapatan mereka. Reklamasi adalah ciptaan kelompok 

dominan yakni pengembang yang membangun hunian-hunian di pulau reklamasi 

Teluk Jakarta.  

Teluk Jakarta sudah lama menjadi tempat bermukin penduduk yang 

mayoritas mata pencahariannya menjadi nelayan. Bahkan pemukiman tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sudah ada pada masa kolonial dengan adanya Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai 

pusat kegiatan masyarakat pada masa kolonial. Pengembangan wilayah pesisir 

dengan membangun reklamasi mempengaruhi pemukiman-pemukiman nelayan di 

pesisir Jakarta dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di kawasan 

tersebut.54 Pengembangan kawasan di pesisir terus bertambah dengan adanya 

pembangunan hunian elit, pusat bisnis dan industri di dalam ruang reklamasi 

mempengaruhi ruang-ruang tinggal masyarakat nelayan di pesisir Jakarta. Lahan 

yang digunakan untuk pembangunan reklamasi didapatkan dari menggeser ruang-

ruang tempat penangkapan ikan masyarakat yang sebelumnya ada. Dengan 

menggeser permukiman penduduk yang telah lama ada dan sebagian besar nelayan 

berpenghasilan kecil dengan cara menggusur paksa karena dianggap bukan lahan 

miliknya tapi milik pemerintah.55 Kawasan pemukiman penduduk yang masih 

bertahan mengalami dampak daari pembangunan reklamasi selain pencemaran laut 

yang membuat ikan-ikan mati juga terjadinya banjir di kawasan tersebut karena 

adanya endapan akibat dari pembangunan pulau reklamasi tersebut dan posisi tanah 

yang lebih rendah daripada air laut. 

Sehingga dalam hal ini praktik sosial selalu menginvestasikan makna tertentu 

dalam sebuah ruang.56 Ketika nelayan menagkap ikan di daerah Teluk itu dapat 

diakatakan bahwa nelayan tersebut sebuah ruang sebagai daerah tangkapan dan 

daerah tangkapan tersebut menjadi tempat untuk nelayan melakukan aktivitas 

                                                 
54Sahala Simatupang, (2016), “Social Production of Space Kawasan Panatai Utara Jakarta”. 

SCALE Volume 4 No. 1, hlm. 512. 
55Ibid., hlm. 516. 
56https://indoprogress.com/2014/03/perjuangan-kelas-melalui-reklaiming-hak-atas-kota/ diakses 

pada Tanggal 4 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://indoprogress.com/2014/03/perjuangan-kelas-melalui-reklaiming-hak-atas-kota/


produksi. Sedang pemerintah mungkin melihat bahwa daerah Teluk adalah daerah 

pemukiman nelayan yang kumuh sehingga perlu ada perbaikan keruangan dengan 

membangun reklamasi. Teluk dalam hal ini menjadi tempat fisik yang dibingkai ke 

oleh relasi-relasi antar ruang yang membedakan ruang dalam konteks tertentu. 

Sehingga mungkin terlihat berbeda bahwa kawasan Teluk adalah kawasan untuk 

mencari ikan atau pemukiman kumuh yang harus diperbaiki. Konsep Spatial 

Parctice sangat berkaitan erat dengan material dari kegiatan-kegiatan sosial dan 

memiliki kegiatan sosial yang saling berinteraksi. Proses yang terjadi adalah 

mencakup produksi dan reproduksi yang jelas terlihat. Praktik spasial sangat 

berkaitan erat dengan suatu produksi ruang dan kebutuhan masyarakat. Spatial 

practice merupakan kebutuhhan ruang yang dapat dirasakan oleh panca indera. 

b. Representation of Space 

Pemprov DKI Jakarta melihat bahwa penciptaan ruang baru dibutuhkan di Jakarta 

untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan kota Jakarta seperti banjir, kemacetan, 

kepadatan penduduk, dsb. Sehingga pemerintah provinsi membentuk ruang 

reklamasi ini bagian daripada pemecahan atas permasalahan tersebut ditambah 

dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan Kota Jakarta. Dengan menggunakan 

narasi-narasi lingkungan bahwa lingkungan tersebut sudah rusak. Tetapi ini dilihat 

oleh KSTJ sebagai representatif pemerintah saja, sebagaimana dalam wawancara 

dengan Nelson LBH Jakarta. 

“…Ini nyaris seperti tanah udah jadi dangkal. Masalah nelayan bukan 

cuman bikin keruh tapi bikin ikan-ikan pada gaada buat yang nelaya-nelayan 

kecil itu yang perahunya kecil reot tapi juga buat nelayan yang kapalnya 

besar. Kalo itu ada pulau kapal mereka akan karam. Kalo kondisinya begini. 

Baru bikin pulau sebentar begini. Dulu gaada dulu tahun 2013 gaada kaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gini. Masalah bukan karena gaada ikan, sedimen, banjir, tapi juga kapal 

karam, banyak masalahnya tapi dibiarin aja sama pemerintah”.57 

 

Sangat jelas bahwa disini pemprov memproyeksikan ruang reklamasi sebagai 

jawaban atas permasalahan Kota Jakarta dan itu dikontruksikan memang Kota 

Jakarta sudah tidak bisa dikembangkan lagi jika tidak membangun pulau-pulau 

reklamasi. Pernyataan-peryataan pemprov DKI Jakarat selama ini membentuk 

sebuah Representation of Space dalam konsep triadik ruang Henri Lefebvre. 

Konsep representation of space sendiri mengartikan bahwa ruang tergantung pada 

pola hubungan produksi dengan tatanan yang memaksakan pola tertentu dalam 

memandang suatu ruang.  

“Conspetualised space, the space of scientist, planners, urbanists, 

technocratich sub-dividers and social engineers, and of certain type of artist 

with a scientific bent – all of whom indetify what is lived and what is percieved 

with was is concieved. This is the dominant space of any society (or mode 

production)”.58 

 

Lebih singkatnya bahwa konsep ini melihat bahwa ruang merupakan 

representasi dari pihak-pihak yang menginkan penciptaan ruang dengan mengubah 

fungsi dan guna ruang tersebut.  

“….katakanlah itu tercemar apakah solusinya harus membuat pulau. Itu 

kan caranya tinggal semburin pasir aja sampai tertimbun jadi pulau, kan 

itu yang membuat tercemar. Masih ada nelayan menggantungkan hidupnya 

disitu biasa liat tercemarnya seperti apa belum ada data yang pasti 

seberapa tercemar sih, dulu Ahok pernah bilang sudah tercemar sejauh apa 

tercemar itu, pernah ga dia mengeluarkan rilis, misal kandungan 

merkurinya seberapa bahaya. Pernah ga dilakukan dan dibuka, kalo emang 

dia sungguh-sungguh tercemar harus dibuka sampai sekarang ga dibuka 

datanya”.59 

                                                 
57

Wawancara dengan Nelson LBH Jakarta pada tanggal 12 Juni 2018 
58Henri Lefebvre, Op. Cit., hlm. 38-39. 
59Wawancara dengan Nelson LBH Jakarta pada tanggal 12 Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dalam kasus reklamasi Pemprov DKI Jakarta menciptakan ruang dengan 

mengubah fungsi ruang pada awalnya adalah sebagai tempat tinggal masyarakat 

nelayan, tempat mata pencaharian nelayan, dan habitat makhluk laut menjadi 

sebuah komoditi investasi perekonomian dengan dalih menciptakan pusat 

perkonomian baru dan mengatasi permasalahan Kota Jakarta. Pemprov 

mengkonsepsikan bahwa ruang baru tersebut harus adanya demi menunjang 

kehidupan Kota yang global dengan disamping itu membawa dan mengkontruksi 

pemikiran masyarakat akan sejarah yang dimana Kota Jakarta adalah sebagai Kota 

pelabuhan. Dengan cara itu pemerintah memindahkan masyarakat nelayan ke 

tempat lain demi memudahkan investor untuk masuk. 

“….Jadi itu semua alasan yang tidak berdasar. Dan yang dilindungi itu 

masyarakat rentan siapa ya nelayan bukan cuman nyari ikan disana tapi 

juga lalu lintas perahu. Kalau ada pulau perahu ga bisa lewat. Nanti kalo 

ada reklamasi pindahkan semua nelayan di pulau seribu. Kok kenapa 

nelayan yang suruh pindah. Investor dong yang suruh pindah. Indonesia ini  

kan luas pulaunya banyak ngapain bikin pulau lagi”.60 

 

Peryantaan-pernyataan inilah yang kemudian menciptakan representasi yang 

dihasilkan dari susatu ruang yang merujuk pada ruang yang dikonsepsikan 

(concieved space). Selain itu pemerintah juga menggunakan kelompok bisnis 

sebagai mitra dalam pengemabangan reklamasi Teluk Jakarta dikarenakan 

kurangnya dalam hal pendanaan. Kelompok bisnis juga mengkonsepsikan sebuah 

                                                 
60Wawancara dengan Nelson LBH Jakarta pada tanggal 12 Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ruang dengan hal berbeda dengan memandang ruang dalah sebagai produk kapital 

sehingga keberadaannya harus dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah profit.  

c. Space of Representation 

Space of representation dimaknai pada ruang yang ada secara nyata (lived space). 

Ruang nyata tersebut berkaitan dengan simbol-simbol dan bentuk pencitraan yang 

terkait dengan ruang tersebut. Penghuni ruang tersebut mampu memvisualisasikan 

praktik-praktik interaksi dalam suatu ruang. Parktik-praktik tersebut hadir dari 

berbagai sebab-akibat dari hubungan antara praktik spasial dan representasi ruang. 

Sehingga menimbulkan bahwa produksi ruang dapat secara khusus dipresepsikan 

oleh individu, kelompok, atau masyarakat. 

Kota Jakarta awalnya berdiri di daerah Sunda Kelapa kemudian berkembang 

ke arah Selatan. Perkembangan pembangunan Kota ini didasari pada masa itu 

daerah Sunda Kelapa mengalami kemorosotan kondisi lingkungan hingga sampai 

timbulnya penyakit malaria. Kemudian pada masa pemerintahan Soeharto kawasan 

pesisir Jakarta mengalami peningkatan pembangunan yang cepat terutama daerah 

pesisir sebelah selatan seperti daerah Kelapa Gading, Koja, Penjaringan, 

Pademangan, dan Cilincing. Akses menuju kawasan pesisir juga dipermudah 

dengan dibangunnya tol lingkar luar Jakarta yang membantu pengembangan 

kawasan pesisir, sehingga meningkatkan pemukiman di kawasan tersebut. 

Pada masa Gubernur Ali Sadikin berdiri tempat wisata Jakarta di daerah 

Ancol. Perumahan elit skala besar seluas 1.162 ha yang disebut Pantai Indah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapuk.61 Permukiman ini menggantikan sebagian kawasan hutan mangrove yang 

merupakan hutan lindung. Keberadaan permukiman ini diklaim telah menyebabkan 

banjir di sekitar jalan bandara Sukarno Hatta. Perumahan yang mewah dan mahal 

ini menjadi hunian masyarakat kaya. 

Pembangunan reklamasi pada ahun 1995 dibangun untuk keperluan industri. 

Pembangunnan ini mengakibatkan pemusnahan lahan hutan maggrove. 

Pembangunan reklamasi juga memerlukan lahan yang luas sehigga menggusur 

pemukiman nelayan yang ada disana. Reklamasi yang besar telah dilakukan oleh 

PT Intiland pengembang properti untuk mengembangkan kawasan Pantai Mutiara 

seluas 100 hektar sejak 1989 yang pada masa itu belum ada pengembang lain yang 

melakukan reklamasi untuk membangun kawasan perumahan.62 Pembangunan 

rekalamasi ini menimbulkan banyak permasalahan sosial dan lingkungan. 

Reklamasi menghilangkan hutan mangrove dan merusaknya ekosistem karena 

adanya penimbunan. Pasir yang digunakan untuk bahan penimbunan pembangunan 

reklamasi juga menjadi persoalan. Pasir penimbunan ini ini didapat dengan 

menyedot pasir dari pulau-pulau di Kepulauan Seribu (Tempo, 2015).63 

Dalam aspek sosial reklamasi ini adalah mahalnya harga lahan karena 

mahalnya biaya reklamasi. Harga tanah di lahan pulau yang direklamasi 

diperkirakan Rp. 40 juta per meter persegi.64 Hal ini menyebabkan hanya orang-

orang yang kaya saja yang bisa tinggal di lahan ini. Menurut Lefebvre ketika sebuah 

                                                 
61Sahala Simatupang, Op Cit., hlm. 509. 
62Sahala Simatupang, Op Cit., hlm. 510. 
63Tempo, (2015), “Ancaman Bencana di Teluk Jakarta”, Opini di Majalah Tempo, hlm. 27. 
64Kompas, (2015), “Reklamasi Uabah Wajah Jakarta”, Artikel pada Koran Kompas tanggal 30              

November 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ruang representasional telah kehilangan momentum maka ruang tersebut juga 

hilang nilai historisnya dan telah diambil oleh berbagai abstraksi dari berbagai 

pemaknaan simbolik dan praktik simbolisme dari kelompok dominan. Abstraksi 

yang dilakukan terus menerus atas praktik pemaknaan simbolik ini telah 

menjadikan praktik simboliik tersebut sebagai ruang sendiri. Ruang yang tercipta 

ini karena adanya kontrol dari masyarakat dalam menciptakan kontrol atas ruang 

tersebut. Seperti pada kasus Teluk Jakarta proses ini dipenuhi dinamika disebabkan 

oleh banyaknya kepentingan yang diartikulasikan dengan hasrat dan tindakan.65 Hal 

tersebut menjadikan masayarakat untuk dapat mengontrol ruang menuju ruang 

sosial atau ruang kapitalis. Ruang ini disebut dengan lived space yaitu ruang 

interaksi manusia yang tercipta berbeda-beda. 

5.4.(e). Urban Revolution oleh KSTJ terhadap Relasi Kuasa Produksi Ruang 

Reklamasi Teluk Jakarta 

Produksi ruang reklamasi yang dikonsepsikan oleh pemerintah dan pengembang 

menimbulkan perlawanan dari berabgai pihak terutama dari masyarakat nelayan 

dan organisasi non pemerintah. Mereka berpendapat bahwa ruang yang dibentuk 

ini hanyalah representasi dari pemerintah dan pengembang bukan dari representasi 

masyarakat yang seharusnya konsep represenatasi ruang dari masyarkat ikut masuk 

ke dalam kebijakan reklamasi yang dibuat oleh pemerintah. Ini yang menjadikan 

adanya tarik ulur kekuasaan dan pengaruh terhadap produksi dan reproduksi ruang 

sosial. Harvey mengatakan dalam kaitannya dengan produski dan reproduksi ruang 

sangat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan-kekuatan dan relasi-relasi yang 

                                                 
65Fauzha Faradhita Sando, (2017), “Politik Tata Ruang: Studi Tentang Kontestasi Wilayah 

Bantaran Sungai Kampung Jodipan Kota Malang”, FISIP Universitas Brawijaya, hlm. 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terbentuk didalam produksi ruang itu sendiri. Kekuatan ini yang membentuk relasi 

tarik-menarik anatr kepentingan dan saling mempengaraui dalam upaya untuk 

menghuni ruang material (fisik) yang sudah ada. Selain itu terdapt wujud arogansi 

dari pengembang terhadap masyarakat pesisir dan nelayan yang tinggal disitu 

sehingga membentuk hegemonisasi dari pengembang terhadap masayrakat sekitar. 

Sementara di sisi lain, modernisme dan implikasinya terhadap “ruang fisik” 

membentuk suatu pola mental yang nyaris menuju pada berbagai bentuk 

“penyeragaman” perilaku atas penggunaan atau pemakaian ruang.66 Hal ini karena 

kehidupan modern menekankan berbagai bentuk “kepemilikan” sebagai sesuatu 

yang secara rigid berdasarkan pada “kepemilikan pribadi” (personal belonging). 

Konsep kepemilikan pribadi inilah yang dikembangbiakkan melalui “pasar” dan 

relasi yang terbangun di dalam “hubungan produksi”.67  

Sehingga dalam hal ini menurut Harvey menimbulkan sebuah konsepsi atas 

ruang abstrak sebagai bentuk tawar-tawaran sebagai solusi dalam penggunaan 

ruang bersama. Dan itu dipengarauhi oleh kontradiksi-kontradiksi yang tercipta atas 

gangguan terhadap tatanan sosial yang ada. Dengan kata lain, kontradiksi yang 

muncul atas “produksi ruang” (sebagai kesatuan proses secara material sosial) terus 

akan melahirkan “perlawanan atas upaya-upaya untuk menghemonisasikan 

                                                 
66https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-

lefebvre/ diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 
67https://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-

lefebvre/ diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 
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(praktik) penggunaan, kepemilikan, dan rasa yang dimiliki atas suatu ruang yang 

dihuni oleh suatu masyarakat.68 

Praktik-praktik tersebut membuat masyarakat perkotaan akhirnya 

tersubordinasi dalam suatu kerangka geopolitik dalam tatanan ruang. Artinya 

ruang-ruang spasial yang ada di Kota mampu menjelaskan bahwa ruang sosial 

tersebut terfragmentasi kedalam kelompok dominan tertentu. Sehingga 

pembangunan Kota sangat mudah mengidentifikasi kelompok-kelompok 

masyarakat tertentu. 

NGO dan masyarakat melakukan perlawana atas yang dilakukan oleh 

pemerintah dan pengembang dalam pembangunan reklamasi yang dinilai tidak 

sesuai dengan apa yang diinginkan masyarkat nelayan di ruang dimana mereka 

melakukan kegiatan. Dengan hal ini mereka melakukan klaim warga agar produksi 

ruang reklamasi dapat memfasilitasi warga saja tidak hanya memfasilitasi 

masyarakat kelas atas. Karena warga adalah sebagai penguasa ruang sosialnya. 

Ruang dimana mereka melakukan aktivitas sosial bukan ruang tempat bagi negara 

dan kapitalis melakukan kegiatan mengeruk keuntungan. Hal ini disebutkan oleh 

Harvey sebagai ‘Hak Atas Kota’ yang dimana itu adalah sebuah jalan keluar untuk 

melawan kapitalis dan negara dalam pembentukan 'ruang abstrak’.  

Jadi Hak Atas Kota adalah sebuah bentuk kolektifitas politik dimana 

masyarakat Kota memiliki kesamaan dan kesempatan untuk merealisasikan dirinya 

                                                 
68 Robet, Robertus. “Ruang Sebagai Produksi Sosial Dalam Henri Lefebvre”, diakses pada tanggal 

29 September 2018 <https://caktarno.wordpress.com/2014/09/06/ruang-sebagaiproduksi-sosial-

dalam-henri-lefebvre/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



atas sebuah ruang sosial. Karena sebuah Kota bukanlah sebuah batas dalam 

menjalankan fungsi keruangan didalamnya tetapi menyangkut seluruh sistem sosial 

produksi di dalamnya. Negara dan kelompok bisnis ingin meciptakan sebuah ruang 

spasial seacara dominan di Kota Jakarta dengan cenderung membangun Kota ke 

arah akumulasi kapital karena menciptakan ruang yang hanya bisa dinikmati oleh 

masyarakat kelas atas sedangkan masyarakat kelas bawah khususnya masyarakat 

nelayan dipindahkan ke tempat lain.  

Kelompok bisnis ini memaksa kelompok masyarakat nelayan dengan 

mendominasi untuk tunduk kepada spasialitas dalam hal ini pembangunaan 

reklamasi sehingga menghilangkan relasi-relasi sosial mereka. Hak tersebut adalah 

hak untuk warga Kota untuk mengubah kotanya sendiri yang diwujudkan melalui 

transformasi gerakan bedasarkan kekuatan yang dimilki kelompok penentang 

tersebut. Hal ini sudah dijalnkan KSTJ bersama dengan masyarakat nelayan dengan 

berbagai kegiatan melalui jalur hukum dengan melakukan gugatan ke PN, 

melakukan aksi demonstrasi, melakukan Focus Group Discussion  dan 

mengadvokasi nelayan dengan harapan bahwa ruang yang dibentuk atas presepsi 

negara dalam hal ini pemprov DKI Jakarta dengan pengembang dapat dirubah 

melalui gerakan-gerakan yang kolektif.  

Hak Atas Kota yang dilakukan oleh KSTJ dengan warga bukan hanya sebatas 

melakukan perubahan atas produksi ruang tetapi juga melawan untuk mendapat hak 

hidup yang layak sebagai warga Kota. Hak atas Kota juga merupakan hak-hak atas 

ruang publik yang bisa dinikmati seluruh lapisan masyrakat Kota. Hal ini bertujuan 

untuk menghilangkan diskrimainasi pemanfaatan ruang dari negara dan kapitalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebagi kelompok dominan atas ruang yang mengabaikan keseimbangan kultural, 

ekologi, dan sosial. Maka dari itu Harvey menerjemahkan gerakan tersebut sebagai 

“revolusi kaum urban”, untuk menghilangkan ketegangan-ketegangan dan konflik 

sosial yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang secara dominan oleh instrumen 

sosial-politik tidak berakhir dengan kerusuhan dan kekerasan sehingga lebih 

menfokuskan kepada memperjuangkan kedaulatan melalui instrumen politik yakni 

menciptakan kebijakan yang lebih memihak kepada seluruh elemen masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa pembangunan reklamasi tidak 

dapat dilihat dari satu sisi saja misalkan perbaikan lingkungan ataupun peningkatan 

ekonomi. Tetapi juga harus melihat kondisi sosial dan politik daripada 

pembangunan ini. Terutama pada masalah perizinan dari pemerintah dan aktor-

aktor yang terlibat dalam proses proyek reklamasi ini. Berikut merupakan 

penjabarannya: 

Pertama, permasalahan pembangunan reklamasi mengalami proses yang 

panjang dimulai pada tahun 1995 kemudian sempat terhenti kemudian muncul 

kembali pada tahun 2014. Reklamasi mempengaruhi berbagai aspek dan telah 

memunculkan terjadinya perebutan kuasa atas produksi ruang, sehingga 

menimbulkan gesekan antara stakeholder terkait. Gesekan itu timbul dari adanya 

perbedaan pandangan yang terjadi diantara para aktor terkait. Aktor disini adalah 

Pemprov DKI Jakarta bersama dengan pengembang, kemudian Non Governmental 

Organization bersama masyarakat membentuk Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. 

Akibat banyaknya permasalahan reklamasi yang belum selesai terutama kepastian 

hukum dan perizinan menambah panas pertentangan dua belah pihak sehingga 

menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam memperkuat posisinya. 

Kedua, terjadinya dominasi pemanfaatan dan perubahan fungsi ruang yang 

dilakukan oleh pengembang melalui Pemprov DKI Jakarta. Sehingga presepsi atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



produksi ruang berubah dan sesuai dengan yang diciptakan oleh pihak pengembang 

dan Pemprov DKI Jakarta. Presepsi ini menimbulkan adanya pengusiran secara 

paksa masyarakat nelayan dari ruang yang ditempatinya. Produksi ruang tersebut 

dimaksudkan untuk pembangunan hunian yang hanya bisa dinikmati warga kelas 

atas. 

Ketiga, terjadinya perebutan ruang reklamasi menimbulkan dinamika dan 

relasi kuasa atas ruang, sehingga membuat Pemprov menawarkan policy demand 

kepada masyarakat nelayan. Penawaran tersebut ditolak oleh masyarakat karena 

tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Perlawanan kemudian muncul yang 

dilakukan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Akibat dari perlawanan ini 

menimbulkan konflik kepentingan untuk memperkuat posisi masing-masing pihak 

terkait perebutan atas ruang untuk memperkuat posisi kuasa mereka atas produksi 

ruang reklamasi Teluk Jakarta.  

Keempat, masyarakat nelayan melihat bahwa Teluk Jakarta tempat mereka 

tinggal dan melakukan aktivitas produksi (percieved space). Namun pemerintah 

melihat bahwa daerah Teluk Jakarta merupakan wilayah yang kumuh dan sangat 

tercemar kondisi lingkungannya sehingga harus direvitalisasi. Kebutuhan terhadap 

lahan ini terutama hunian sangatlah tinggi maka dari itu pemerintah melakukan 

penambahan ruang baru ke arah utara denga membuat reklamasi (concieved space). 

Pembangunan reklamasi ini mengganggu aktivitas masyarakat nelayan yang 

mencari ikan dan menempati pemukiman nelayan sudah lama yang berkembang di 

kawasan Teluk Jakarta (lived space).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Saran 

Bedasarkan kesimpulan ari penelitian ini, ada beberapa saran yang diajukan oleh 

penulis untuk penelitian selanjutnya meyarankan agar ada penelitian terkait gerakan 

masyarakat dan faktor-faktor penghentian reklamasi, dengan mengkaji 

permasalahan ini melalui teori dan prespektif yang berbeda sehingga memperoleh 

gambaran yang menyeluruh tentang kondisi pesisir utara Jakarta. 
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Permendagri No. 8 tahun 1998, Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di 

Daerah 

UU No. 24 tahun 1992, Tentang Penataan Ruang 

Kepres No 54 Tahun 1995 

Perpes No 52 Tahun 2008 

Perda No 1 Tahun 2008 Tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 

 

Video 

Watchdog Documenter “Dokumeter Rayuan Pulau Palsu”, diakses pada tanggal 

<https://www.youtube.com/watch?v=fOdyk2QxY6U&list=FLiv2LyiqIrqR

E-X6TepZauQ&index=9&t=2332s> 

Talkshow ILC TVONE “Reklamasi tak terbendung” 17 Oktober 2017 diakses pada 

tanggal <https://www.youtube.com/watch?v=c6219NqoQgc> 

 

Wawancara 

Wawancara dengan Rully Bappeda Jakarta Pada Tanggal 23 May 2018 

Wawancara dengan Nelson LBH Jakarta Pada Tanggal 12 Juni 2018 

Wawancara dengan Oswar Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan 

Pada Tanggal 28 Juni 2018 

Wawancara dengan Abdur Rahman Ketua KUB Kamal Muara Pada Tanggal 10 

Juli 2018 

Wawancara dengan Zainudin Nelayan Kamal Muara Pada Tanggal 31 Juli 2018 
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