
PERNYATAAN SIKAP

Sejak 1 Agustus 2022, PT. TJ Silvanus mulai melakukan aktivitas reklamasi di Pantai Minanga,
Kelurahan Malalayang 1 Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Terkait dengan rencana
kegiatan reklamasi ini, warga telah beberapa kali mengikuti pertemuan dan pembahasan baik secara
internal maupun eksternal, langsung maupun tidak langsung.

Hasil berbagai pertemuan tersebut bukan membuat terang apa yang menjadi pertanyaan-
pertanyaan, kekawatiran, dan keberatan warga, sementara itu penimbunan terus dilakukan siang
dan malam hari. Beberapa kali keberatan warga atas pelaksanaan reklamasi dinyatakan di lapangan
baik lewat kelompok maupun melembaga, dan ada juga yang disampaikan terbuka melalui media
sosial. Semuanya tidak digubris dan warga terus dibuat bingung dan pasrah menerima semua
dampak negatif akibat pekerjaan reklamasi.

Pantai Minanga merupakan bagian penting kehidupan masyarakat sejak dahulu, menghubungkan
daratan serta pemukimannya  dengan laut, lokasi pemancingan dan tambatan perahu nelayan,
wilayah rekreasi masyarakat dan aktivitas wisata penyelaman. Potensi bawah laut Pantai Minanga
terus dijaga sebagai titipan leluhur untuk dijaga dan dikembangkan demi kesejahteraan warga
sekarang dan generasi masa akan datang.

Sejak 13 Agustus 2022, kehadiran penegak hukum lingkungan (Gakkum Kementerian Lingkungan
Hidup), warga semakin bingung ada apa dengan aktivitas reklamasi yang berlangsung. Penegak
hukum yang lain yakni PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) bersama BPSPL
(Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut) Kementerian Kelautan dan Perikanan juga
kemudian terlihat melakukan aktivitas penyelamaan di lokasi reklamasi pada tanggal 1 September
2022. Sesuatu yang kemudian diketahui bahwa aktivitas reklamasi telah merusak terumbu karang,
dan itu dilakukan secara sengaja bahkan di luar wilayah yang diklaim PT. TJ Silfanus “berizin”.
Belum lagi soal dokumen izin dasar PKKPPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut) sebagai sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 yang belum dimiliki oleh pengembang.     

Warga menunggu sikap tegas penegak hukum, tetapi ternyata aktivitas reklamasi tetap berjalan
dengan intesitas yang dipercepat hingga Rabu 14 September 2022. Warga sadar jangan-jangan ini
yang disebut-sebut bahwa pengembang sangat kuat sehingga peraturan perundang-undangan bisa
dilanggar dan penegak hukum terkesan sulit bertindak. Semestinya, perusakan segera dihentikan
dan pelaku diproses secara hukum.

Dampak reklamasi bersifat permanen sehingga sekali itu terjadi maka tidak ada peluang untuk
memperbaiki. Dengan apa yang terjadi di awal kegiatan reklamasi maka semestinya Pemerintah
segera mengambil tindakan tegas dengan membatalkan seluruh perizinan yang diberikan kepada
PT. TJ Silfanus, baik oleh karena pelanggaran yang telah dilakukan maupun terhadap potensi
kerugian dan derita yang akan dialami warga ke depan.

Cukup sudah kerugian yang dialami warga selama aktivitas reklamasi berlangsung. Kami tidak rela
Pantai Minanga hilang, nelayan harus tetap melaut, layanan alam Pantai Minanga harus tetap
dinikmati, dan biarkan kami terus menjaga, merawat dan memanfaatkan secara bijaksana Pantai
Minanga sebagaimana diajarkan orang tua dan leluhur kami. Jangan usik dan rampas ketenangan
dan kedamaian kami. Terhitung mulai hari ini, 15 September 2022, tidak boleh ada lagi aktivitas
reklamasi yang merusak Pantai Minanga.
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