Kajian Lingkungan Reklamasi Jakarta
Dianggap Tak Libatkan Publik
Jakarta, Rabu, 30 September 2017. KLHS yang dibuat Pemprov DKI dinilai tak
mempertimbangkan berbagai hasil kajian sosial ekonomi yang ada.
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai pemerintah tak dapat mencabut moratorium reklamasi
Teluk Jakarta. Alasannya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi syarat
pencabutan moratorium reklamasi, tak melibatkan masyarakat, terutama dari kalangan nelayan dan
organisasi lingkungan hidup. “KLHS sampai hari ini tidak dilakukan dengan benar. Terkait
pengkajian Rencana Tata Ruang (RTR) dari proses dan substansi bermasalah,” kata Ketua DPP
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata di kantor Rujak Center for
Urban Studies, Jakarta, Rabu (30/8). Marthin menganggap selama ini pemerintah provinsi Jakarta
melakukan pengkajian KLHS secara tertutup. “Pembuatan KLHS tanpa partisipasi publik dari
nelayan dan organisasi lingkungan hidup,” kata Marthin. Selain itu, KLHS yang dibuat Pemprov DKI
dinilai tak mempertimbangkan berbagai hasil kajian sosial ekonomi yang ada. Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP padahal telah mengkaji dampak buruk
reklamasi kepada nelayan di Teluk Jakarta. “KLHS yang dilakukan cacat substansi dan hanya
formalitas saja,” kata Marthin. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup sedang memeriksa
kelengkapan dokumen untuk pencabutan moratorium. Permintaan pencabutan moratorium
dilayangkan Pemprov DKI Jakarta lewat surat yang meminta KLHK mencabut sanksi kepada PT
Kapuk Naga Indah, anak usaha Grup Agung Sedayu, atas pembangunan Pulau C dan D. Menteri
KLHK Siti Nurbaya mengatakan, dirinya telah menugaskan dua pejabat KLHK memeriksa seluruh
persyaratan pencabutan sanksi setelah diterimanya surat dari Pemprov DKI. Apabila KLHS
rampung, Siti menilai KLHK dapat mencabut sanksi moratorium atas pembangunan Pulau C dan D.
“Kalau itu sudah bisa, berarti dia sudah bisa selesai dari penerapan sanksinya,” kata Siti. Selain
KLHS, penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan kepada Pemprov DKI
Jakarta dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk proyek reklamasi Pulau C dan D, juga
dinilai bermasalah. Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
(KIARA) Tigor Hutapea mengatakan, Pulau C dan D berada di zona N1 dan P1 berdasarkan Perpres
Nomor 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
Puncak, dan Cianjur. Zona tersebut merupakan kawasan lindung dan kawasan penyangga. “Jika
pengembang melakukan pembangunan kawasan tersebut menjadi kawasan komersial maka ada
ketentuan pidana penataan ruang yang menanti di depan,” kata Tigor. Adapun, pengacara publik
LBH Jakarta, Matthew Michael mengatakan, penerbitan sertifikat HPL tanpa dasar hukum yang
jelas. Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta hanya menggunakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 206/2016 dalam penerbitan HPL. Padahal, Pergub tersebut diterbitkan oleh Basuki Tjahaja
Purnama hanya berselang dua hari sebelum dia cuti. Belum ada pula konsultasi publik atas terbitnya
Pergub tersebut kepada masyarakat. “Kami agak melihat aneh kok langsung ada HPL ini. Jadi kami
menilai bahwa HPL ini menunjukan ada tata kelola pemerintahan yang buruk,” kata Matthew. Tigor
menambahkan, keputusan Pemprov DKI Jakarta yang terburu-buru tersebut seperti mengesankan
adanya dorongan dari pengembang terkait penerbitan HPL dan HGB. Sebab, HPL dan HGB tersebut
terbit tatkala moratorium masih berlangsung dan kajian belum diselesaikan. “Sepertinya sangat
terasa sekali ini di-drive oleh investor,” kata Tigor.
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