
ALIANSI SELAMATKAN PESISIR 

TOLAK ALOKASI RUANG REKLAMASI DALAM RANPERDA RTRW KOTA 

MAKASSAR 2011-2031 

 

LBH Makassar, WALHI Sulsel, KontraS Sulawesi, Blue Forest, Solidaritas Perempuan 

Angingmammiri, ACC Sulawesi, LAPAR Sulawesi, FIK Ornop, 

Yayasan Konservasi Laut, AMAN Sulsel, KN Katalassang, Jurnal Celebes, BEM Fakultas 

Kelautan UH, FOSIS UMI 

  

Bagian dalam draft Ranperda RTRW Kota Makassar yang menjelaskan tentang aktivitas 

reklamasi termaktub dalam; 

1. BAB tentang ketentuan umum 

2. Pasal tentang reklamasi 

3. Peta struktur ruang 

  

Reklamasi pesisir Makassar menurut pandangan kami akan berpotensi mengakibatkan 

kerusakan Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil ; 

1. Fakta bahwa 60% terumbu karang di pesisir kota Makassar telah rusak, Reklamasi akan 

menambah prosentasi kerusakan terumbu karang 

2. Reklamasi akan menghilangkan Ekosistem Mangrove di wilayah; 

           - Kecamatan Mariso 

           - Kecamatan biringkanaya 

           - Kecamatan Ujung tanah 

1. Reklamasi akan merubah bentang alam pesisir Makassar 

2. Reklamasi akan menghilangkan biota laut di kawasan pesisir kota makassar 

3. Reklamasi akan menutupi daerah resapan air di wilayah Tamalate sampai DAS 

Je’neberang 

4. Reklamasi akan mengakibatkan pendangkalan di daerah rawa, di kecamatan Tamalate 

5. Reklamasi akan memicu banjir ROB ke daerah pemukiman warga kecamatan Tamalate 

6. Reklamasi akan merubah pola arus laut 

7. Reklamasi akan merusak 3 ekosistem laut utama; 



           - Terumbu karang 

           - Lamun 

           - Mangrove 

8. Reklamasi akan menghilangkan daerah resapan air di darat, sehingga mengakibatkan 

kenaikan permukaan air laut 

9. Reklamasi akan memperluas dan memperbesar sedimentasi baik di daerah timbunan 

hingga ke pulau-pulau sekitar 

10. Dalam jangka pendek, Reklamasi akan mengakibatkan; 

           - Menutup daerah sebaran ekosistem laut (Terumbu karang, lamun, mangrove) 

           - Fungsi ekosistem laut (terumbu karang, lamun, mangrove) akan terganggu. 

           - Fungsi atau tujuan reklamasi bukanlah untuk memperbaiki ekosistem laut 

11. Reklamasi untuk RTH tidak akan mengembalikan fungsi ekosistem laut. 

12. Reklamasi akan memicu abrasi di daerah lain maupun di daerah reklamasi 

13. Reklamasi akan mempercepat global warming 

14. Reklamasi akan merusak lingkungan di kabupaten lain terutama di daerah galian untuk 

bahan material timbunan pantai 

  

Selain itu, Reklamasi di kawasan pesisir kota Makassar akan berdampak serius secara 

sosial masyarakat terutama masyarakat pesisir kota Makassar dan sekitarnya; 

1. Reklamasi sangat berorientasi bisnis, tidak berorientasi sosial di tinjau dari kawasan 

peruntukan reklamasi; 

- Kawasan perdagangan dan jasa 

- Kawasan pelabuhan 

- Kawasan Industri 

- Kawasan RTH 

- Kawasan Perkantoran 

- Kawasan Pergudangan 

- Kawasan Energi Centre 

2. Reklamasi akan (sudah) merubah pola mata pencaharian warga pesisir 

- Nelayan (masyarakat Mariso, Masyarakat tamalate) 

- Pembuat perahu 



- Penjual ikan 

- Pencari kerang. hingga saat ini hanya tersisa satu orang perempuan yang mencari 

kerang di daerah mariso, Daeng Nuri, usia 65 tahun. 

3. Reklamasi dipesisir Makassar saat ini telah menggusur masyarakat yang tinggal di daerah 

pesisir sebanyak 45 KK di atas lahan 10 Ha. 

4. Reklamasi membatasi akses publik terhadap kawasan pesisir karena; 

- Reklamasi yang direncanakan merupakan zona  komersil 

- Penguasaan ruang oleh korporasi sangat tinggi baik daratan, hingga bangunan 

kedepan. 

- Privatisasi lahan pasti terjadi di kawasan pesisir 

- Masyarakat akan dimintai retribusi untuk mengakses kawasan pesisir 

5. Reklamasi akan mengakibatkan ruang sosial masyarakat pulau terpengaruh ke arah 

negatif 

6. Reklamasi di draft ranperda RTRW kota makassar tidak memiliki landasan hukum dan 

tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. 

7. Reklamasi akan menghilangkan hak atas tanah masyarakat. hal ini tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip hak Ekosob sesuai UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Covenan 

Hak Ekosob dan terjadi pelanggran HAM sesuai Undang-undang nomor 39 tahun 1999 

tentang HAM 

8. Reklamasi akan membuat penguasaan atas wilayah daratan oleh pengusaha (investor). 

Dan hal ini berpotensi merugikan negara 

9. Landasan yuridis atau aturan perundang-undangan tentang reklamasi tidak konperhensif 

tertuang dalan ranperda RTRW. Hal ini bisa dilihat dari tidak dimasukkannya landasan 

hukum : 

- Undang-undang nomor 27 tahun 2007 Jo. nomor 1 tahun 2014 tentang HP3 

- Undang-undang 32 tahun 2009 tentang PPLH 

- Permen KP No 17 tahun 2013 tentang pedoman perizinan reklamasi. 

- Permen PU No. 40/PRT/M/2007 tentang pedoman perencanaan tata ruang kawasan 

reklamasi pantai 

- Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2012 tentang Izin Reklamasi 

 



Tidak memiliki landasan aturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi 

sebagaimana undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo. nomor 20 tahun 2001 

1. Reklamasi pantai tidak sejalan dengan nilai-nilai reforma agraria sebagaimana Undang-

undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria 

2. Reklamasi tidak memiliki landasan yuridis terkait; 

- Undang-undang PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 

- Peraturan menteri agraria nomor 9 tahun 1999 

- Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 

3. Aktifitas reklamasi yang telah berlangsung telah melanggar perda nomor 6 tahun 2006 

tentang RTRW kota makassar
1
 

4. Aktivitas reklamasi saat ini tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat 

pesisir. 

  

Dari sudut pandang ekonomi, reklamasi juga; 

1. Menghilangkan sumber ekonomi masyarakat pesisir 

- Pencari kerang 

- Pembuat perahu 

- Nelayan 

- Penjual ikan 

2. Menghilangkan alat produksi masyarakat pesisir 

3. Membangun sistem kapitalistik di kawasan pesisir 

4. Membangun kesenjangan ekonomi 

  

Dari sudut pandang budaya: 

1. Spirit kemaritiman sebagaimana nawacita pemerintahan jokowi-Jk sangat bertolak 

belakang dengan tujuan reklamasi 

2. Reklamasi akan mendegradasi budaya lokal masyarakat pesisir 

3. Reklamasi merubah ruang interaksi dari budaya maritim ke budaya komersil 

4. Reklamasi berpotensi merusak situs-situ budaya seperti 

- Benteng roterdam 

                                                           
1
 Pelaku reklamasi saat ini wajib untuk diproses secara hukum. 



- Makam kerajaan tallo 

- Benteng somba opu 

5. Reklamasi mendegradasi jati diri makassar sebagai kota maritim 

  

Maka dari itu, kami dari Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar memberikan pandangan 

umum sebagai berikut; 

1. Hak atas Ruang Merupakan HAK setiap orang, ruang public (pesisir) tidak di benarkan 

dibatasi, apalagi diserahkan ke orang perorang 

2. Draft RTRW tidak memberikan akses kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat 

terutama bagi masyarakat pesisir 

3. Landasan aturan perundang-undangan di dalam Ranperda RTRW kota makassar tidak 

konperhensif 

4. Ranperda RTRW tidak memiliki perspektif lingkungan hidup dan gender 

5. Ranperda RTRW tidak memiliki perspektif HAM 

6. Ranperda RTRW tidak sangat berpotensi merusak ekosistem laut di wilayah pesisir yang 

lebih luas. 

7. Ranperda RTRW sangat berpotensi menambah kerentanan terhadap bencana di kota 

makassar. 

8. Alokasi RTH diwilayah reklamasi yang tertuang dalam draft RTRW hanya merupakan 

kedok dari tujuan reklamasi yang sebenarnya, Pemulihan ekosistem pesisir (bukan 

reklamasi) merupakan satu keharusan yang harus dilakukan dan bisa berkonstribusi bagi 

penambahan RTH Kota 

9. RTRW Harus bias memberikan jaminan keberlanjutan ekologi, social, budaya, politik 

dan ekonomi serta jaminan ruang hidup yang adil dan nyaman bagi warga Makassar 

  

Untuk itu kami menyatakan sikap , HAPUS Alokasi Ruang Reklamasi di Wilayah Pesisir 

Makassar !! Pulihkan Pesisir !! 

sekian 

 

 


