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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.  Pengertian Reklamasi      

 Reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim yang 

artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa 

Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti reclaim 

sebagai menjadikan tanah (from the sea). Masih dalam kamus yang sama, arti kata 

reclamation diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Ada beberapa 

sumber yang mendefinisikan arti dari reklamasi yaitu sebagai berikut : 

1. Menurut Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005), 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. 

2. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 menyebutkan 

bahwa, reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang 

mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan. 

3. Berdasarkan Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai dan Perencanaan 

Bangunan Pengamanannya (2004), reklamasi pantai adalah meningkatkan 

sumberdaya lahan dari yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat 

ditinjau dari sudut lingkungan, kebutuhan masyarakat dan nilai ekonomis. 

4. Menurut Perencanaan Kota (2013), reklamasi sendiri mempunyai pengertian 

yaitu usaha pengembangan daerah yang tidak atau kurang produktif (seperti 

rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa pasang surut gambut maupun 

pantai) menjadi daerah produktif (perkebunan, pertanian, permukiman, 

perluasan pelabuhan) dengan jalan menurunkan muka air genangan dengan 

membuat kanal – kanal, membuat tanggul/ polder dan memompa air keluar 

maupun dengan pengurugan. 

5. 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 
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pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang 

lebar, ataupun di danau. 

 

1.2.  Tipologi Kawasan Reklamasi  

 Menurut Modul Terapan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan 

Reklamasi Pantai (2007), kawasan reklamasi dibedakan menjadi beberapa tipologi 

berdasarkan  fungsinya yakni :  

1. Kawasan Perumahan dan Permukiman. 

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa. 

3. Kawasan Industri. 

4. Kawasan Pariwisata. 

5. Kawasan Ruang Terbuka (Publik, RTH Lindung, RTH Binaan, Ruang 

Terbuka Tata Air). 

6. Kawasan Pelabuhan Laut / Penyeberangan. 

7. Kawasan Pelabuhan Udara. 

8. Kawasan Mixed-Use. 

9. Kawasan Pendidikan. 

 Selain berdasarkan fungsinya, kawasan reklamasi juga dibagi menjadi 

beberapa tipologi berdasarkan luasan dan lingkupnya sebagai berikut :   

1. Reklamasi Besar yaitu kawasan reklamasi dengan luasan > 500 Ha dan 

mempunyai lingkup pemanfaatan ruang yang sangat banyak dan 

bervariasi. Contoh : Kawasan reklamasi Jakarta. 

2. Reklamasi Sedang  merupakan kawasan reklamasi dengan luasan 100 

sampai dengan 500 Ha dan lingkup pemanfaatan ruang yang tidak terlalu 

banyak ( ± 3 – 6 jenis ). Contoh : Kawasan Reklamasi Manado. 

3. Reklamasi Kecil  merupakan kawasan reklamasi dengan luasan kecil 

(dibawah 100 Ha) dan hanya memiliki beberapa variasi pemanfaatan 

ruang ( hanya 1-3 jenis ruang saja ). Contoh : Kawasan Reklamasi 

Makasar. 

 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Reklamasi      
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 Tujuan dari adanya reklamasi menurut Modul Terapan Pedoman 

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) yaitu untuk 

menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan  menjadi suatu 

kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat. Kawasan daratan baru tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan 

pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, 

reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan 

terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi  serta 

untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu.           

 Namun menurut Perencanaan Kota (2013), tujuan dari reklamasi pantai 

merupakan salah satu langkah pengembangan kota. Reklamasi diamalkan oleh 

negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya 

meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin 

menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, 

pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga 

diperlukan daratan baru.                                                                            

 Menurut Max Wagiu (2011), tujuan dari program reklamasi ditinjau dari 

aspek fisik dan lingkungan yaitu:  

1. Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut. 

2. Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai untuk 

mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai benteng 

perlindungan garis pantai. 

Adapun kebutuhan dan manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata 

guna lahan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari aspek tata ruang, suatu wilayah 

tertentu perlu direklamasi agar dapat berdaya dan memiliki hasil guna. Untuk 

pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, industri, wisata atau pemukiman yang 

perairan pantainya dangkal wajib untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan. 

Terlebih kalau di area pelabuhan, reklamasi menjadi kebutuhan mutlak untuk 

pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti 

kontainer, pergudangan dan sebagainya. Dalam perkembangannya pelabuhan 

ekspor – impor saat ini menjadi area yang sangat luas dan berkembangnya industri 

karena pabrik, moda angkutan, pergudangan yang memiliki pangsa ekspor–impor 
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lebih memilih tempat yang berada di lokasi pelabuhan karena sangat ekonomis 

dan mampu memotong biaya transportasi. Aspek perekonomian adalah kebutuhan 

lahan akan pemukiman, semakin mahalnya daratan dan menipisnya daya dukung 

lingkungan di darat menjadikan reklamasi sebagai pilihan bagi negara maju atau 

kota metropolitan dalam memperluas lahannya guna memenuhi kebutuhan akan 

pemukiman. Dari aspek sosial, reklamasi  bertujuan mengurangi kepadatan yang 

menumpuk dikota dan meciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena 

berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang, tidak 

berada di bantaran sungai maupun sempadan pantai. Aspek lingkungan berupa 

konservasi wilayah pantai, pada kasus tertentu di kawasan pantai karena 

perubahan pola arus air laut mengalami abrasi, akresi ataupun erosi. Reklamasi 

dilakukan diwilayah pantai ini guna untuk mengembalikan konfigurasi pantai 

yang terkena ketiga permasalahan tersebut ke bentuk semula. 

 

2.4. Daerah Pelaksanaan Reklamasi  

 Perencanaan Kota (2013) memaparkan pelaksanaan reklamasi pantai 

dibedakan menjadi tiga yaitu: 

A.  Daerah reklamasi yang menyatu dengan garis pantai semula 

 Kawasan daratan lama berhubungan langsung dengan daratan baru dan 

garis pantai yang baru akan menjadi lebih jauh menjorok ke laut. Penerapan 

model ini pada kawasan yang tidak memiliki kawasan dengan penanganan  

khusus atau kawasan lindung seperti : 

- kawasan permukiman nelayan 

- kawasan hutan mangrove 

- kawasan hutan pantai 

- kawasan perikanan tangkap 

- kawasan terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi 

- kawasan larangan ( rawan bencana ) 

- kawasan taman laut 
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Gambar 2.1 Reklamasi yang menyatu dengan garis pantai semula 

 Sumber : www.perencanaankota.blogspot.com (2013) 

 

B. Daerah reklamasi yang memiliki jarak tertentu terhadap garis pantai . 

      Model ini memisahkan (meng-“enclave”) daratan dengan kawasan    

         daratan baru, tujuannya yaitu : 

- Menjaga keseimbangan tata air yang ada 

- Menjaga kelestarian kawasan lindung (mangrove, pantai, hutan   

pantai, dll) 

- Mencegah terjadinya dampak/ konflik sosial 

- Menjaga dan menjauhkan kerusakan kawasan potensial (biota laut, 

perikanan, minyak ) 

- Menghindari kawasan rawan bencana 

 

Gambar 2.2 Reklamasi yang memiliki jarak tertentu terhadap garis pantai . 

Sumber : www.perencanaankota.blogspot.com (2013) 

 

http://www.perencanaankota.blogspot.com/
http://www.perencanaankota.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/-n29RxIy61SA/UqjwY8RT5WI/AAAAAAAADTA/Ulhoo6s5W8o/s1600/1a+Foto+Satelit+Shenzen,+Hongkong+-+Reklamasi+yang+menyambung+dengan+daratan.jpg
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C. Daerah reklamasi gabungan dua bentuk fisik (terpisah dan menyambung 

dengan daratan) 

 Suatu kawasan reklamasi yang menggunakan gabungan dua model 

reklamasi. Kawasan reklamasi pada kawasan yang potensial menggunakan teknik 

terpisah dengan daratan dan  pada bagian yang tidak memiliki potensi khusus 

menggunakan teknik menyambung dengan daratan yang lama. 

 

Gambar 2.3  Masterplan kawasan reklamasi Batam menggunakan gabungan  

 dua reklamasi 

Sumber : Laporan Kegiatan Kawasan Pengembangan Kota Batam (2002) 

 

2.5.   Sistem pelaksanaan reklamasi  

  Modul Penerapan Tata Pelaksanaan Reklamasi Pantai dan Pedoman 

Reklamasi di Wilayah Pesisir (2007) menjelaskan bahwa pelaksanaan reklamasi 

dilihat berdasarkan dari sistem yang digunakan. Adapun sistem-sistem tersebut 

berupa :  

1.  Sistem Urugan 

 Reklamasi dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka 

lahan berada di atas muka air laut tinggi (high water level). Sistem ini 

berkembang didukung dengan berbagai jenis alat-alat besar seperti alat penggalian 

tanah, alat pengambilan dan pengeruk tanah, alat-alat transport, perlengkapan 

penebaran bahan-bahan tanah urug, dan alat perlengkapan pemadatan tanah. 

Secara garis besar proses pelaksanaan reklamasi sistem ini adalah sebagai berikut: 
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- Pembangunan tanggul mengelilingi daerah yang akan direklamasi, dimana 

tanggul ini tidak perlu bersifat kedap air. Biasanya, apabila perlindungan lahan 

dilakukan setelah selesainya reklamasi, pembuatan tanggul tidak perlu 

dilakukan. 

- Material reklamasi diurug ke seluruh lahan yang akan direklamasi baik 

melalui daratan (dump-truck dan dozer) ataupun dipompakan melalui pipa 

(hydraulic fill), dan sand by passing. 

- Reklamasi dilakukan lapis demi lapis dan ketebalan tiap lapisnya berkisar 

antara 0,30-1,00 meter sesuai dengan jenis tanah dasar dan tanah timbunannya 

agar tidak terjadi mud explosion ataupun mud wave. 

- Perataan lahan hasil reklamasi. 

- Pematangan lahan reklamasi dengan pemasangan drainase vertikal (vertical 

drain ), pemadatan lahan reklamasi dan kegiatan perbaikan daya dukung tanah 

dengan cara dynamic compaction (teknik perbaikan tanah dengan 

memadatkann tanah bagian dalam dengan berulang-ulang menjatuhkan beban 

berat ke permukaan tanah), vibro floatation, dynamic consolidation dan dapat 

juga didiamkan saja dalam waktu tertentu sesuai dengan standar yang 

dibutuhkan. 

Pada sistem urugan, sistem ini menggunakan dua macam cara kerja yaitu: 

A. Hydraulic Fill dimana dibuat tanggul terlebih dahulu baru kemudian 

dilakukan pengurugan. Dibawah merupakan gambar dari cara kerja sistem 

hydraulic fill.  
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Gambar 2.4. Reklamasi secara Hydraulic Fill 

Sumber : Proyek Pantura (2004) 

 

B. Blanket Fill: Tanah di urug lebih dahulu baru kemudian tanggul atau sistem 

perlindungan dibuat belakangan. 
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        Gambar 2.5. Reklamasi secara Blanket Fill 

Sumber : Proyek Pantura (2004) 

 

2.  Sistem Polder  

 Sistem ini dilakukan dengan melingkupi suatu lahan basah (genangan) 

dengan tanggul yang diusahakan kedap air, lalu menurunkan tinggi muka air tanah 

di dalam areal tersebut, mengendalikan tinggi muka air supaya selalu berada di 

bawah ambang batas yang dikehendaki, sehingga lahan cukup kering dan siap 

dimanfaatkan menjadi lahan untuk pertanian, perindustrian dan lain-lainnya. 

Pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi. 

Adapun pelaksanaan sistem polder ini dengan cara :  

- Air di daerah yang akan direklamasi dipompa keluar sehingga kering. 

- Perbaikan tanah dasar agar dapat dipergunakan sesuai peruntukan. 

 Perbaikan tanah dasar ini termasuk penimbunan tanah tambahan, 

 pemadatan dan sebagainya. 

- Pembuatan jaringan drainase termasuk pompanisasi untuk menjamin bahwa 

 lahan hasil reklamasi dapat kering baik pada musim kemarau maupun 

 penghujan. Pemompaan juga perlu dilakukan untuk memberi jalan bagi aliran 

 dari hulu. Saluran melingkari lahan reklamasi sangat diperlukan untuk 
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 menampung rembesan air dari laut (air asin) yang dapat mengganggu 

 pemanfaatan lahan. 

Sistem Polder ini diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: 

- Polder Dalam 

Air yang disedot dari polder tidak langsung dibuang kelaut, melainkan ke 

waduk-waduk  tampungan  atau  ke  suatu  saluran  yang  berada di luar 

polder. Langkah selanjutnya adalah dialirkan ke laut. 

- Polder Luar  

Air dari polder langsung dibuang ke laut. 

 

 

Gambar 2.6. Skema Pelaksanaan Reklamasi dengan Sistem Polder 

Sumber : Perencanaan Kota (2013) 

 

3.  Sistem Kombinasi antara Polder dan Urugan 

 Reklamasi ini merupakan gabungan sistem polder dan sistem urugan yaitu 

setelah lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut ditimbun 

sampai ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan 
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muka air laut cukup aman. Penimbunan dimaksudkan untuk perbaikan tanah 

karena tanah dasar pantai pada umumnya sangat lunak. 

 

Gambar 2.7. Skema Pelaksanaan Reklamasi Sistem Kombinasi 

Sumber : Perencanaan Kota (2013) 

 

4. Sistem Drainase  

  Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif 

rendah dari wilayah  di sekitarnya tetapi elevasi muka tanahnya harus lebih tinggi 

dari elevasi muka air laut. Wilayah ini bisa berupa daerah rawa pasang surut 

ataupun daerah rawa yang tidak dipengaruhi pasang surut. Dengan membuatkan 

sistem drainase yang baik beserta pintu-pintu pengatur, wilayah pesisir ini dapat 

dimanfaatkan untuk daerah pemukiman dan pertanian. 

 

2.6. Ketentuan pembangunan di Kawasan Reklamasi 

 Menurut Modul Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007), pada 

dasarnya kegiatan reklamasi pantai dapat dilakukan dengan memperhatikan 

kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan dan 

merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan 

membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan 
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kebutuhan yang ada. Kawasan yang akan direklamasi khususnya di Indonesia, 

harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut : 

- Telah sesuai dengan ketentuan rencana kota yang dituangkan dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten (tergantung posisi 

strategis dari kawasan reklamasi) dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 

Reklamasi, dan dituangkan ke dalam Peta Lokasi Laut yang akan direklamasi. 

- Ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan atau Walikota/Bupati 

(tergantung posisi strategis dari kawasan reklamasi) yang berdasarkan pada 

tatanan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten serta 

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Reklamasi 

- Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai 

atau kajian/kelayakan properti (studi investasi), berada di luar kawasan hutan 

bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, 

cagar alam, dan suaka margasatwa; 

- Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas 

wilayah dengan daerah/negara lain 

- Memenuhi ketentuan pemanfaatan sebagai kawasan dengan ijin bersyarat 

yang diperlukan mengingat pemanfaatan tersebut memiliki dampak yang besar 

bagi lingkungan sekitarnya. Persyaratan ini antara lain Penyusunan dokumen 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Penyusunan Upaya 

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), 

Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN), mengenakan biaya 

dampak pembangunan (development impact  fee), atau aturan disinsentif 

lainnya. 

 Setelah persyaratan tersebut telah terpenuhi, pelaksanaan reklamasi bisa 

dilakukan dengan langkah awal dalam  perencanaan reklamasi (studi ataupun 

detailed engineering design), adalah melakukan survei atau kegiatan sebagai 

berikut :  

- Survei pengenalan lokasi proyek.  

- Survei pasang-surut air laut, sungai, tinggi gelombang dan arus  

- Survei bathimetri (pengukuran kedalaman dasar laut).  

- Survei topografi (bila lokasi reklamasi bukan di laut)  
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- Penyelidikan tanah  

- Survei quarry (sumber material reklamasi).  

- Survei harga satuan bahan dan upah kerja.  

Adapun beberapa tujuan terhadap hasil yang diperoleh dari survei tersebut diatas, 

adalah :  

- Menentukan tinggi (elevasi) permukaan rencana timbunan reklamasi (misal : 

+ 4.00 m LWS).  

- Menentukan elevasi minimal permukaan tanggul sebagai shore protection 

(misal ; + 4.50 m LWS).  

- Menentukan bentuk atau layout kawasan reklamasi  

- Menghitung besarnya tegangan atau beban yang bekerja pada tanah asli, 

settlement dan sliding.  

- Menghitung volume timbunan reklamasi.  

- Menghitung rencana anggaran biaya pelaksanaan fisik. 

- Dan lain-lain seperti fasilitas penunjang yang ada hubungannya dengan 

reklamasi. 

 

2.7. Peralatan yang digunakan dalam Pelaksanaan Reklamasi 

  Menurut Herman Wahyudi dalam buku Teknik Reklamasi (1997), jenis 

dan jumlah peralatan untuk pelaksanaan reklamasi sangat tergantung dari sumber 

material (quarry), di laut atau di darat dan lokasi reklamasi, di laut, di pantai, di 

rawa-rawa, dan sebagainya.  

 Apabila quarry tersebut terletak di darat (sungai, bukit) maka peralatan-

peralatan yang diperlukan lebih didominasi oleh peralatan daratan, seperti: 

Armada dump truck (6 ton), untuk pengangkut, motor grader, crawler tractor, tire 

loader dan yang sejenis untuk pemindah dan tanah/material. Tandem roller, 

vibrating roller, dan lain-lain untuk pemadatan. Excavator dengan fungsi yang 

dapat diubah-ubah, misalnya : backhoe, clamshell, shovel, dan lain-lain.  

 Namun jika quarry tersebut terletak di dasar laut, atau di pulau yang harus 

menyeberangi lautan, maka tipe-tipe peralatan yang umum dipakai adalah 

sebagaimana yang tertera dalam tabel dibawah. 
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Tabel 2.1 Tipe peralatan untuk pekerjaan reklamasi dan pelindung pantai 

Location/Activity Type of Instrument 

Source of Sand 

Material 

1. Trailing Suction Hopper Dredger 

2. Service Boat 

3. Supporting Bridge 

Sand Transportation 
1. Sand Beige 

2. Tug Boat 

Reclamation 

1. Cutter/Suction Dredger 

2. Clampshell Dredger 

3. Reclaimer 

4. Dozer and Loader 

5. Shovel or Bucket Crane 

6. Crane and Ladder 

7. Grader 

8. Dump Truck 

Shore Protection 

1. Large Crane and Crab 

2. Small Crane and Barge 

3. Supporting Barge 

4. Service Boat 

 

Sumber : Teknik Reklamasi, Herman Wahyudi (1997) 

 

2.8.   Jenis Material Urugan Reklamasi 

 Dalam pekerjaan reklamsi dengan urugan, ada beberapa aspek yang 

dipertimbangkan yaitu antara lain: jenis material, volume kebutuhan material, 

lokasi sumber material, waktu yang tersedia dan biaya. Sehingga akan 

berpengaruh pada metode pelaksanaan dan peralatan yang digunakan. Adapun 

jenis material yang digunakan untuk pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

A.  Material Pasir 

  Material urugan yang baik umumnya berupa pasir dengan kandungan pasir 

halus tidak melebihi 15%, Sedangkan untuk dasar tanggul dan untuk permukaan 

dasar tanah yang lembek, maka persyaratannya lebih baik lagi yaitu bandingan 

fraksi halusnya < 10%. Analisis material diambil dari hasil pemboran dan 

hasilnya menunjukkan : 

- Plastisitas : Sebaiknya Plastisitasnya kecil ( <10% ) 

- Kohesivitas : Sebaiknya kecil ( 1,5 s/d 5 kgf/cm² ) 
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- Sudut geser dalam : Sebaiknya besar ( 45º s/d 50º ) 

- Berat Jenis : ± 2,6 kg/cm². 

- Permeabilitas : 1 x 10-4 cm/detik. 

B. Material Batu 

 Material ini terutama digunakan sebagai konstruksi perlindungan daerah 

yang akan direklamasi antara lain yaitu dengan tumpukan batu (Rubble Mound) 

jenis batu yang digunakan umumnya merupakan batuan beku karena batuan ini 

memiliki nilai ketahanan yang tinggi terhadap proses erosi dan pelapukan. 

C. Material Tanah 

Material reklamasi tanah umumnya lebih banyak digunakan sebagai material 

penutup pada bagian paling atas suatu timbunan (soil cover). 

 

Kebutuhan akan material bahan timbunan reklamasi yang digunakan 

umumnya meliputi jumlah jutaan ton dan diusahakan letaknya tidak terlalu jauh 

dari lokasi lahan reklamasi. Lokasi sumber material dapat berada di daratan (on 

shor ) maupun yang bersumber dari dasar laut. Penjabarannya adalah sebagai 

berikut: 

A.  Sumber Material Daratan 

 Sumber material daratan dapat berupa bukit atau deposit datar. Sumber 

material yang berupa bukit umumnya berupa batuan beku (Andesit) dan tanah 

urugan (Soil Cover). Sedangkan sumber material deposit datar pada 

umumnyaberupa material pasir (endapan alluvial). Sumber material dari bukit 

dapat digali dengan wheel–dredger, yaitu alat pengeruk yang mana 

pengerukannya terpasang pada suatu roda yang diputar. Sedangkan yang dari 

deposit datar digali dengan mempergunakan jenis alat penggalian seperti 

excavator. Bahan yang sudah digali dengan wheel-dredger, kemudian diangkut ke 

tempat (terminal) pemuat dengan menggunakan ban berjalan (belt conveyor). 

Sebagai tempat penampungan biasanya mempergunakan tongkang berukuran 

besar baru kemudian diangkut ke lokasi lahan reklamasi menggunakan tongkang- 

tongkang kecil. 
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Gambar 2.8  Reklamasi bahan galian dari darat (bukit) dengan mengangkut dan  

  menimbun lalu diurug. 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

Gambar 2.9   Reklamasi bahan galian dari darat (bukit) dengan mengangkut dan            

           langsung mengurug dari tongkang. 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 
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B.  Sumber Material di Laut 

 Sebagai alternatif bahan timbunan diambil dari sumber yang berlokasi di 

laut yaitu berupa pasir endapan di dasar laut. Pengambilan pasir endapan tersebut 

untuk kapasitas besar menggunakan cutter suction dredger yang dimuatkan di 

kapal itu sendiri (hopper dredger) atau ketongkang kemudian dibawa ke lokasi 

dimana material tersebut dipompakan kelahan yang akan di urug. Selain itu 

pengambilannya bisa menggunakan grab-dredger yang dipasang di atas suatu 

tongkang besar. 

    Gambar 2.10  Pengambilan pasir dari dasar laut dan diangkut ke daerah   

         reklamasi 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

1.9. Hidro-oseanografi 

Menurut Bambang Triatmodjo dalam buku Teknik Pantai (1999), bentuk 

profil pantai dipengaruhi oleh aspek hidro-oseanografi diantaranya yaitu: 

A.    Gelombang 

Gelombang di laut dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang 

tergantung pada gaya pembangkitnya. Gelombang tersebut itu adalah gelombang 

angin yang diakibatkan oleh tiupan angin di permukaan laut, gelombang pasang 
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surut dibangkitkan oleh gaya tarik benda-benda langit terutama matahari dan 

bulan, gelombang tsunami terjadi karena letusan gunung berapi atau gempa di 

laut, gelombang yang dibangkitkan oleh kapal yang bergerak, dan sebagainya. 

Gelombang dapat menimbulkan energi yang dapat mempengaruhi profil pantai. 

Selain itu gelombang juga menimbulkan arus dan transpor sedimen dalam arah 

tegak lurus maupun sepanjang pantai, serta menyebabkan gaya-gaya yang bekerja 

pada bangunan pantai. 

Terdapat beberapa teori gelombang dengan beberapa derajat kekomplekan 

dan ketelitian untuk menggambarkan kondisi gelombang di alam diantaranya adalah 

teori Airy, Stokes, Gerstner, Mich , Knoidal dan Tunggal.   

B.  Angin 

 Angin yang berhembus di atas permukaan air akan memindahkan 

energinya ke air. Kecepatan angin menimbulkan tegangan pada permukaan laut, 

sehingga permukaan air yang semula tenang akan terganggu dan  timbul riak 

gelombang kecil di atas permukaan air. Apabila kecepatan  angin bertambah, riak 

tersebut menjadi semakin besar, dan apabila angin  berhembus terus akhirnya 

akan terbentuk gelombang. Semakin lama dan semakin kuat angin berhembus, 

semakin besar gelombang yang terbentuk. Tinggi dan perioda gelombang yang 

dibangkitkan dipengaruhi oleh kecepatan angin U, lama hembus angin D, arah 

angin dan fetch F. 

C.  Pasang Surut 

 Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut karena adanya gaya tarik 

benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut. 

Tinggi pasang surut adalah jarak vertikal antara air tertinggi dan air terendah yang 

berurutan. Periode pasang surut adalah waktu yang  diperlukan dari posisi muka 

air pada muka air rerata ke posisi yang sama berikutnya. Variasi muka air laut 

menimbulkan arus yang disebut dengan arus pasang surut, yang mengangkut 

massa air dalam jumlah sangat besar. 

Beberapa definisi muka air laut berdasarkan data pasang surut yaitu : 

- Muka air tinggi (High Water Level, HWL), adalah muka air tertinggi yang 

dicapai pada saat air pasang dalam satu siklus pasang surut . 
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- Muka air rendah (Low Water Level, LWL), adalah kedudukan air terendah 

yang dicapai pada saat air surut dalam satu siklus pasang surut. 

- Muka air tinggi rerata (Mean High Water Level, MHWL), adalah rerata dari 

muka air tinggi selama periode 19 tahun  

- Muka air rendah rerata (Mean Low Water Level, MLWL), adalah rerata dari 

muka air rendah selama periode 19 tahun. 

- Muka air laut rerata (Mean Sea Level, MSL), adalah muka air rerata antara 

muka air tinggi rerata dan muka air rendah rerata. 

- Muka air tinggi tertinggi (Highest High Water Level, HHWL), adalah air 

tertinggi pada saat pasang surut purnama atau bulan mati. 

- Muka air rendah terendah (Lowest Low Water Level, LLWL), adalah air 

terendah pada saat pasang surut purnama atau bulan mati. 

Beberapa definisi muka air diatas, banyak digunakan dalam perencanaan 

bangunan pantai dan pelabuhan, misalnya MHWL atau HHWL digunakan untuk 

menentukan elevasi puncak pemecah gelombang, dermaga dan sebagainya. 

D.  Arus 

 Gelombang yang menjalar menuju pantai membawa massa air dan 

momentum dalam arah penjalaran gelombang. Transpor massa dan momentum 

tersebut menimbulkan arus di dekat pantai. Di beberapa daerah yang dilintasinya, 

perilaku gelombang dan arus yang ditimbulkannya berbeda. Daerah yang dilintasi 

gelombang tersebut adalah offshore zone, surf zone, dan swash zone. Di daerah 

lepas pantai (offshore zone) yaitu daerah yang terbentang dari lokasi gelombang 

pecah ke arah laut, gelombang menimbulkan gerak orbit partikel air. Orbit 

lintasan partikel tidak tertutup sehingga menimbulkan transpor massa air. 

 Transpor massa tersebut dapat disertai dengan terangkutnya sedimen dasar 

dalam arah menuju pantai (on-shore) dan meninggalkan pantai (off- shore). Di 

surf zone, yaitu daerah antara gelombang pecah dan garis pantai, ditandai dengan 

gelombang pecah dan penjalaran gelombang setelah pecah ke arah pantai. 

Gelombang menimbulkan arus dan turbulensi yang sangat besar yang dapat 

menggerakkan sedimen dasar. Setelah pecah, gelombang melintasi surf zone 

menuju pantai. Di swash zone, gelombang yang sampai di garis pantai 

menyebabkan massa airbergerak ke atas dan kemudian turun kembali pada 
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permukaan pantai. Gerak massa air tersebut disertai dengan terangkutnya 

sedimen. Di antara ketiga daerah tersebut, karakteristik gelombang di surf zone 

danswash zone adalah yang paling penting di dalam analisis proses pantai. Arus 

yang terjadi di daerah tersebut sangat tergantung pada arah datangnya gelombang. 

 Apabila garis puncak gelombang sejajar dengan garis pantai, maka akan 

terjadi arus dominan di pantai berupa sirkulasi sel dengan rip current yang 

menuju kelaut (gambar 2.11a). Kejadian ekstrim lainnya terjadi apabila 

gelombang pecah dengan membentuk sudut terhadap garis pantai yang akan 

menimbulkan arus sejajar pantai di sepanjang pantai (gambar 2.11c). sedang yang 

terjadi adalah kombinasi dari kedua kondisi tersebut (gambar 2.11b). 

  

Gambar 2.11 Arus di dekat pantai 

Sumber : Teknik Pantai (1999) 

 

 Sirkulasi sel dengan rip current terjadi karena adanya variasi sepanjang 

pantai dari tinggi gelombang pecah. Gelombang yang pecah pada pantai yang 

miring akan menyebabkan terjadinya kenaikan gelombang (wave setup) di pantai, 

yang menaikkan elevasi muka air di atas elevasi muka air diam. Kenaikan 
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gelombang di sepanjang pantai adalah tidak sama, karena tinggi gelombang pecah 

di sepanjang pantai berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kemiringan muka air di 

sepanjang pantai, yang dapat menimbulkan aliran air sepanjang pantai menuju ke 

tempat dengan muka air yang lebih rendah (gelombang pecah kecil). Tempat ini 

merupakan pertemuan arus sepanjang pantai yang berasal dari sebelah kiri dan 

kanannya. Sesuai dengan hukum kontinuitas, maka massa air yang menuju ke 

tempat tersebut dibelokkan kembali ke arah laut yang membentuk arus dikenal 

dengan rip current. Ini terjadi pada tempat dimana tinggi gelombang adalah kecil.  

 Arus sepanjang pantai (longshore current) dapat juga ditimbulkan oleh 

gelombang yang pecah dengan membentuk sudut terhadap garis pantai. Arus ini 

terjadi di daerah antara gelombang pecah dan garis pantai. Parameter tepenting di 

dalam menentukan kecepatan arus sepanjang pantai adalah tinggi dan sudut 

datang gelombang pecah. Arus sepanjang pantai yang ditimbulkan oleh 

gelombang pecah dengan membentuk sudut terhadap garis pantai, seperti terlihat 

dalam gambar 2.11c. Dibangkitkan oleh momentum yang dibawa oleh 

gelombang. Distribusi kecepatan arus sepanjang pantai mempunyai bentuk seperti 

ditunjukan dalam gambar 2.11c. Di garis pantai kecepatan adalah nol, kemudian 

bertambah dengan jarak garis pantai, mencapai maksimum di sekitar titik tengah 

surf zone dan berkurang dengan cepat di luar daerah gelombang pecah.  

E.  Bathimetri Pantai 

 Peta bathimetri diperlukan untuk mengetahui keadaan kedalaman laut 

disekitar lokasi pekerjaan. Peta ini digunakan untuk mengetahui kondisi 

gelombang di lokasi pekerjaan. 

 

1.10. Tipe  Bangunan Pelindung Reklamasi 

 Menurut Bambang Triatmodjo dalam buku Teknik Pantai (1999), 

perlindungan pantai dapat ditimbulkan secara alami oleh pantai maupun dengan 

bantuan manusia. Perlindungan pantai secara alami dapat berupa dunes maupun 

karang laut ataupun lamun yang tumbuh secara alami. Perlindungan pantai dengan 

bantuan manusia dapat berupa struktur bangunan pengaman pantai, penambahan 

timbunan pasir, dan mangrove yang tumbuh secara alami pada daerah pantai. 
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Bangunan Pantai digunakan untuk melindungi lahan reklamasi terhadap 

kerusakan karena serangan gelombang dan arus yang dapat menyebabkan erosi. 

Bangunan pengaman pantai dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok yaitu : 

1. Konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar dengan garis pantai. Misal: 

seawall dan revetment. 

2. Konstruksi yang di bangun kira–kira tegak lurus pantai dan menyambung ke 

pantai. Misal: groin dan jetty. 

3. Konstruksi yang dibangun di lepas dan kira-kira sejajar dengan garis pantai. 

Misal: breakwater. 

 Bangunan yang termasuk dalam kelompok pertama adalah dinding pantai 

atau revetment yang dibangun pada garis pantai atau di daratan yang digunakan 

untuk melindungi pantai langsung dari serangan gelombang (gambar 2.12a). 

Kelompok kedua meliputi groin dan jetty. Groin adalah bangunan yang menjorok 

dari pantai ke arah laut, yang digunakan untuk menangkap/menahan gerak 

sedimen sepanjang pantai, sehingga transpor sedimen sepanjang pantai 

berkurang/berhenti (gambar 2.12b). Biasanya groin dibuat secara seri, yaitu 

beberapa groin dibuat dengan jarak tertentu di sepanjang pantai yang dilindungi 

(gambar 2.12c). Jetty adalah bangunan tegak lurus garis pantai yang ditetapkan di 

kedua sisi muara sungai (gambar 2.12d). Bangunan ini digunakan untuk menahan 

sedimen/pasir yang bergerak sepanjang pantai masuk dan mengendap di muara 

sungai. Kelompok ketiga adalah pemecah gelombang (breakwater), yang 

dibedakan menjadi dua macam yaitu pemecah gelombang lepas pantai (gambar 

2.12e) dan pemecah gelombang sambung pantai (gambar 2.12f). Bangunan tipe 

pertama banyak digunakan sebagai pelindung pantai terhadap erosi, yang 

menghancurkan energi gelombang sebelum mencapai pantai. Perairan di belakang 

bangunan menjadi tenang, sehingga terjadi endapan di daerah tersebut. Endapan 

ini dapat menghalangi transpor sedimen sepanjang pantai. Bangunan ini dapat 

dibuat dalam satu rangkaian pemecah gelombang yang dipisahkan oleh celah 

dengan panjang tertentu. Bangunan tipe kedua biasanya digunakan untuk 

melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang, sehingga kapal-

kapal dapat merapat ke dermaga untuk melakukan bongkar muat barang dan 

menaik-turunkan penumpang. 
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 Menurut bentuknya bangunan pantai dapat dibedakan menjadi bangunan 

dari tumpukan batu yang bagian luarnya diberi lapis pelindung yang terbuat dari 

batu-batu ukuran besar, blok beton, atau batu buatan dari betok dengan bentuk 

khusus seperti tetrapods, quadripods, tribars, dolos dan sebagainya. Lapis 

pelindung ini harus mampu menahan serangan gelombang. Sedang yang termasuk 

tipe kedua adalah bangunan terbuat dari pasangan batu, kaison beton, tumpukan 

buis beton, dinding turap baja atau beton dan sebagainya.. Gambar 2.14  adalah 

pemecah gelombang sisi miring, yang terdiri dari tumpukan batu. Gambar 2.13 

adalah pemecah gelombang sisi tegak dari kaison beton. Kaison adalah kontruksi 

berbentuk kotak dari beton betulang yang di dalamnya diisi pasir atau batu. 

Bangunan tersebut diletakkan di atas tumpukan batu yang berfungsi sebagai 

pondasi. Untuk menanggulangi gerusan pada pondasi, maka dibuat perlindungan 

kaki yang terbuat dari batu atau blok beton. 

 

Gambar 2.12 Tipe bangunan pelindung pantai 

Sumber : Teknik Pantai (1999) 

 

 Tipe bangunan pantai yang digunakan biasanya ditentukan oleh 

ketersediaan material di atau di dekat lokasi pekerjaan, kondisi dasar laut, 

kedalaman air, dan ketersediaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan. Batu 

adalah salah satu bahan utama yang digunakan untuk membuat bangunan. 
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Mengingat jumlah yang diperlukan sangat besar maka ketersediaan batu di sekitar 

lokasi pekerjaan harus diperhatikan. Faktor penting lainnya adalah karakteristik 

dasar laut yang mendukung bangunan tersebut di bawah pengaruh gelombang. 

Tanah dasar (pondasi bangunan) harus mempunyai daya dukung yang cukup 

sehingga stabilitas bangunan dapat terjamin. Pada pantai dengan tanah dasar 

lunak, dimana daya dukung tanah kecil, maka konstruksi harus dibuat ringan 

(memperkecil dimensi) atau memperlebar dasar sehingga bangunan berbentuk 

trapesium (sisi miring) yang terbuat dari tumpukan batu atau blok beton. 

Bangunan berbentuk trapezium mempunyai luas alas besar sehingga tekanan yang 

ditimbulkan oleh berat bangunan kecil. Apabila daya dukung tanah besar maka 

dapat digunakan pemecah gelombang sisi tegak. Bangunan ini dapat dibuat dari 

buis beton atau blok beton yang ditumpuk atau berupa kaison. 

 

Gambar 2.13  Bangunan pantai sisi tegak 

Sumber : Teknik Pantai (1999) 

 

 

Gambar 2.14  Bangunan pantai sisi miring 

Sumber : Teknik Pantai (1999) 
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 Beberapa bangunan yang menjadi yang digunakan pada kawasan 

reklamasi sebagai pengaman pantai adalah sebagai berikut :   

1. Dinding Pantai (Seawall) dan Revetment 

 Dinding pantai (seawall) dan revetment adalah bangunan yang 

memisahkan daratan dan peraiaran pantai, yang terutama berfungsi sebagai 

pelindung pantai terhadap erosi dan limpasan gelombang (overtopping) ke darat. 

Daerah yang dilindungi adalah daratan tepat di belakang bangunan (daerah 

reklamasi). Dinding pantai biasanya berbentuk dinding vertikal sedang revetment 

mempunyai sisi miring. 

 Dalam perencanaan dinding pantai dan revetment perlu ditinjau fungsi dan 

bentuk bangunan, lokasi, panjang, tinggi, stabilitas bangunan dan tanah pondasi, 

elevasi muka air baik di depan maupun di belakang bangunan , ketersediaan 

bahan bangunan dan sebagainya. Fungsi bangunan akan menentukan pemilihan 

bentuk. Permukaan bangunan dapat berbentuk sisi tegak, miring, lengkung atau 

bertangga. Bangunan sisi tegak kurang efektif tehadap serangan gelombang, 

terutama terhadap limpasan dibanding dengan bentuk lengkung (konkaf). 

Pemakaian sisi tegak dapat mengakibatkan erosi yang cukup besar apabila kaki 

atau dasar bangunan berada di air dangkal. Untuk mencegah erosi tersebut 

diperlukan perlindungan di dasar bangunan yang berupa batu dengan ukuran dan 

gradasi tertentu untuk mencegah keluarnya butir-butir tanah halus melalui sela-

sela batuan yang dapat berakibat terjadinya penurunan bangunan, pada dasar 

pondasi diberi lapisan geotekstil. Sisi miring dan kasar dapat menghancurkan dan 

menyerap energi gelombang, mengurangi kenaikan gelombang (wave run-up), 

limpasan gelombang dan erosi dasar. 
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Gambar 2.15  Contoh revetment 

Sumber : Teknik Pantai (1999) 

 

 

Gambar 2.16  Revetment yang terbuat dari beton pracetak dan pasangan batu 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 
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Gambar 2.17 Contoh dinding pantai dari kayu dan baja 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 

 

 
 

Gambar 2.18 Revetment yang Terbuat dari Tumpukan bronjong 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 
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Gambar 2.19 Dinding pantai yang terbuat dari tumpukan-tumpukan pipa (buis) 

 beton 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 

 

 
 

Gambar 2.20 Contoh revetment dari tumpukan batu 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 

 
2. Groin 

 Groin adalah bangunan pelindung pantai yang biasanya dibuat tegak lurus 

garis pantai dan berfungsi untuk menahan transpor sedimen sepanjang pantai, 

sehingga dapat mengurangi atau menghentikan erosi yang terjadi. Perlindungan 

pantai dengan menggunakan satu buah groin tidak efektif. Biasanya perlindungan 



32 
 

pantai dilakukan dengan membuat seri bangunan yang terdiri dari beberapa groin 

yang ditempatkan dengan jarak tertentu. Dengan menggunakan satu sistem groin 

perubahan garis pantai yang terjadi tidak terlalu besar. Mengingat transpor 

sediment sepanjang pantai terjadi di surf zone maka groin akan efektif menahan 

sediment apabila bangunan tersebut menutup seluruh lebar surf zone, dengan kata 

lain panjang groin sama dengan lebar surf zone. Tetapi bangunan seperti itu dapat 

mengakibatkan suplai sedimen ke daerah hilir terhenti, sehingga mengakibatkan 

erosi yang besar di daerah tersebut. Garis pantai di sebelah hulu dan hilir 

bangunan berubah secara mendadak dengan perubahan yang sangat besar. Oleh 

karena itu sebaiknya masih dimungkinkan terjadinya suplai sedimen ke daerah 

hilir, yaitu dengan membuat groin yang tidak terlalu panjang dan tinggi, pada 

umumnya panjang groin adalah 40-60 % dari lebar rata surf zone dan jarak antara 

groin adalah antara satu dan tiga kali panjang Groin. Lebar surf zone berubah 

dengan elevasi muka air laut karena pasang surut.  

 Untuk dapat memberikan suplai sedimen ke daerah hilir groin dapat juga 

dilakukan dengan membuat groin permeable. Groin permeable dapat dibuat 

dengan memancang tiang pancang dengan jarak tertentu dengan arah tegak lurus 

garis pantai. Biasanya dibuat dua baris tiang, dan masing-masing tiang tersebut 

disatukan dengan balok memanjang dan melintang tersebut. Groin dapat 

dibedakan menjadi beberapa tipe yaitu Tipe lurus, tipe T dan tipe L. Menurut 

konstruksinya groin dapat berupa tumpukan batu, kaison beton, turap, tiang yang 

dipancang berjajar, atau tumpukan buis beton yang di dalamnya diisi beton. 

 

Gambar 2.21 Groin tunggal dan perubahan garis pantai yang ditimbulkan 

Sumber : Teknik Pantai (1999) 
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Gambar 2.22 Seri groin dan perubahan garis pantai yang ditimbulkan 

Sumber : Teknik Pantai (1999) 

 

 

Gambar 2.23. Gambar  beberapa tipe groin 

Sumber : Teknik Pantai (1999) 

 

Gambar 2.24  Groin dari buis beton 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 



34 
 

 

Gambar 2.25 Groin yang dipasang secara seri 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 

 

3.  Pemecah Gelombang Lepas Pantai (Breakwater) 

 Pemecah Gelombang lepas pantai adalah bangunan yang dibuat sejajar 

pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Bangunan ini direncanakan 

untuk melindungi pantai yang terletak dibelakangnya dari serangan gelombang. 

Tergantung pada panjang pantai yang dilindungi, pemecah gelombang lepas 

pantai dapat dibuat dari satu pemecah gelombang atau suatu seri bangunan yang 

terdiri dari beberapa ruas pemecah gelombang yang dipisahkan oleh celah. 

Gambar 2.26. menunjukkan pengaruh bangunan pemecah gelombang lepas pantai 

terhadap perubahan garis pantai. Pada gambar 2.26a dimana panjang pemecah 

gelombang relatif kecil terhadap jaraknya dari garis pantai dapat menyebabkan 

terbentuknya tonjolan daratan dari garis pantai kearah laut (cuspate), sedang 

gambar 2.26b Menunjukkan tertentuknya tombolo oleh pemecah gelombang yang 

cukup panjang. Gambar 2.26c menunjukkan pengaruh suatu seri pemecah 

gelombang terhadap bentuk pantai di belakangnya. 
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Gambar 2.26  Pemecah gelombang lepas pantai 

Sumber : Teknik Pantai (1999) 

 

4.  Jetty 

 Jetty adalah bangunan tegak lurus pantai yang diletakkan pada kedua sisi 

muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen 

pantai. Pada penggunaan muara sungai sebagai alur pelayaran, pengendapan di 

muara dapat mengganggu lalu lintas kapal. Untuk keperluan tersebut jetty harus 

panjang sampai ujungnya berada di luar gelombang pecah. Dengan jetty panjang 

transport sediment sepanjang pantai dapat tertahan, dan pada alur pelayaran 

kondisi gelombang tidak pecah sehingga memungkinkan kapal masuk ke muara 

sungai.  

 Selain untuk melindungi alur pelayaran, jetty juga dapat digunakan untuk 

mencegah pendangkalan di muara dalam kaitannya dengan pengendalian banjir. 

Sungai-sungai yang bermuara pada pantai berpasir dengan gelombang cukup 

besar sering mengalami penyumbatan muara oleh endapan pasir. Karena pengaruh 

gelombang dan angin, endapan pasir terbentuk dimuara. Transpor sedimen 

sepanjang pantai juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan endapan 

tersebut. Pasir yang melintas di depan muara akan terdorong oleh gelombang 

masuk ke muara dan kemudian diendapkan. Endapan yang sangat besar dapat 

menyebabkan tersumbatnya muara sungai.  
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 Gambar 2.27 memberikan bentuk dari masing-masing bangunan tersebut, 

disertai dengan perubahan garis pantai yang ditimbulkannya. Seperti halnya 

dengan groin, jetty dapat juga dibuat dari tumpukan batu, beton, tumpukan buis 

beton, turap, dan sebagainya. 

 

Gambar 2.27 Beberapa tipe jetty 

Sumber : Teknik Pantai (1999) 

 

5. Hutan Mangrove 

 Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang 

penting di wilayah pantai. Hutan ini berfungsi ekologis sebagai penyedia nutrient 

bagi biota perairan, tempat pemeliharaan berbagai macam biota, penahan abrasi, 

amukan angin topan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi laut dan 

lainlain. Hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis penting seperti 

penyedia kayu (kayu bakar/bahan baku furniture) daun-daunan sebagai bahan 

baku obat, dan lain-lain. Hutan mangrove sangat efektif sebagai penahan 
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gelombang. Semakin besar gelombang yang menghantamnya maka semakin kuat 

pula hutan mangrove itu terbentuk. Akar- akar tumbuhan mangrove tersebut akan 

semakin kuat.  

 

1.11. Kriteria Desain Bangunan Pengaman Reklamasi 

 Kriteria dalam mendesain bangunan pengaman reklamasi pantai yang baik 

yaitu teknik pengamanan pantai dimana desain bangunan pengaman pantai sangat 

di pengaruhi oleh tujuan pembangunan dan kondisi daerah sekitar. Beberapa jenis 

bangunan pengaman yang dapat dijadikan pertimbangan desain antara lain: 

seawalls, bulkhead,revetments, protective beaches, groins, jetty, dan breakwater. 

Selain bangunan pengaman untuk melindungi daerah pantai dapat juga dengan 

sand dunes, sand bypassing, sand nourishment dan mangrove. Adapun teknik 

pengamanan pantai dibagi menjadi 3 yaitu : 

A. Menggunakan perkuatan pada sepanjang garis pantai, 

B. Membuat timbunan pasir di sekitar garis pantai, 

C. Membuat bangunan pengatur laju sediment di area pantai. 

Ketiga teknik diatas digunakan untuk tujuan dan maksud yang berbeda tergantung 

dari area daerah yang akan diperbaiki. 

 Pada perkuatan di sepanjang garis pantai., pelaksanaannya dapat di 

lakukan dengan menggunakan hutan mangrove serta beberapa tipe  bangunan 

yaitu seawalls, bulkheads dan revetments dari ketiga bangunan tersebut terdapat 

beberapa perbedaan yang mendasar. Adapun penjabaran pemilihan bangunan 

pengaman tersebut adalah 

A.  Menggunakan mangrove sebagai perkuatan pantai. 

 Penggunaan tanaman mangrove sebagai perkuatan pantai banyak 

digunakan. Penggunaan mangrove memiliki beberapa kelebihan terutama umur 

rencana. Semakin lama perkuatan yang menggunakan mangrove akan semakin  

kuat dan efektif didalam menanggulangi bahaya abrasi pantai. Tetapi perkuatan 

dengan menggunakan mangrove hanya bisa digunakan pada daerah-daerah 

dengan kondisi perairan yang memungkinkan bagi tanaman mangrove untuk 

tumbuh. Penggunaan mangrove perlu dilakukan penanganan yang sangat hati-hati 
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terutama jika umur mangrove masih muda, hal ini dikarenakan tanaman mangrove 

yang masih muda rawan akan kematian. 

 

B.  Seawalls 

 Jika dilihat dari ukuran strukturnya maka seawalls memiliki ukuran yang 

relatif lebih besar jika di bandingkan dengan kedua alternatif yang  lain. Hal ini di 

karenakan seawalls diprioritaskan untuk menahan  gempuran gelombang laut 

secara penuh. Seawalls memiliki beberapa  bentuk desain yang secara umum 

banyak dipergunakan. Antara lain curved  face seawall, step face seawall dan 

combination between step and curved face seawall. Beberapa alternatif ini cocok 

digunakan pada kondisi yang berbeda yaitu :  

- Curved face seawall cocok digunakan untuk menahan energi gelombang yang 

besar dan mengurangi gerusan yang terjadi pada dasar bangunan. 

 

Gambar 2.28 Concrete curved–face seawall  

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 

- Step face seawall biasanya digunakan untuk jenis gelombang yang tidak 

terlalu besar. 

 

Gambar 2.29 Concrete step-face seawall 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 
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C.  Bulkheads ( Sekat Pemisah ) 

 Struktur ini biasanya digunakan jika posisi lapisan batuan dekat dengan 

permukaan sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan pengangkuran dengan 

menggunakan sheet-pile. Jika pada saat pelaksanaan tinggi air laut pada sisi dalam 

dinding <0.5 kali tinggi gelombang maksimum maka harus dibuat perkuatan 

tambahan pada dasar di dinding untuk menghindari dari bahaya scouring sehingga 

dapat mengurangi stabilitas bangunan. 

 

Gambar 2.30 Concreate slab dan King-pile bulkhead 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 
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Gambar 2.31 Timber sheet-pile bulkhead 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 

 

D.  Revetments 

 Revetments merupakan struktur paling ringan, hal ini dikarenakan struktur 

ini hanya digunakan untuk melindungi struktur pantai dari bahaya erosi dan 

gelombang kecil. Struktur revetments terdapat dua macam yaitu struktur rigid dan 

struktur fleksibel. Dari kedua struktur ini memiliki keunggulan masing– masing. 

Pada struktur rigid keunggulan terletak pada perlindungan terhadap lapisan pasir, 

tetapi pada saat pelaksanaan perlu dilakukan proses dewatering terlebih dahulu. 
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 Gambar 2.32 Concrete revetment 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 

 

 Pada struktur fleksibel keunggulannya, terletak pada perlindungan yang 

baik terhadap lapisan pasir, dapat mengatasi kegagalan struktur yang diakibatkan 

oleh konsolidasi atau settlement dan pada saat pelaksanaan pekerjaan tidak 

diperlukan proses dewatering terlebih dahulu. 

 

Gambar 2.33  Interlocking concreate-block revetment 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 
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Gambar 2.34  Penampang tipikal revetmen kombinasi batu dan buis beton 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 

 

E.  Penimbunan Pasir di Sekitar Garis Pantai 

 Didalam melakukan penimbunan pasir terdapat dua cara yang biasa 

dilakukan yaitu dengan melakukan pengangkutan menggunakan jalan darat, atau 

bisa juga dengan menggunakan floating dredger untuk melakukan pengambilan 

pasir dari quarry dan disalurkan menggunakan pipa menuju daerah penimbunan. 

Metode penimbunan pasir disekitar garis pantai dibagi menjadi dua macam yaitu : 

1. Sand nourishment adalah penambahan pasir pada garis pantai yang terabrasi 

atau pantai yang akan direklamasi seperti pada gambar 2.34. 

2. Sand by passing adalah dengan memindahkan material dasar pantai dari 

 daerah terakresi ke daerah tererosi yang ditimbulkan dari pengaruh bangunan 

pengaman pantai terhadap garis pantai. 
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Gambar 2.35  Contoh profil pantai setelah dilakukan penimbunan 

   (sand nourishment) 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 

 

Gambar 2.36 Sand by passing 

Sumber : Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 

F.  Pembuatan Bangunan Pengatur Laju Sedimen 

 Prinsip dasar dari pembuatan bangunan pengatur laju sedimen adalah 

untuk mengatur transport sedimen longshore. Pengaturan ini dimaksudkan agar 

proses scouring dan sedimentasi dapat terjadi pada daerah yang diinginkan. 

Bangunan pengatur sedimen antara lain dapat berupa groin, jetty dan breakwater. 
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2.12.  Aspek Pemilihan Bangunan Pengaman Reklamasi 

  Didalam perencanaan bangunan pengaman pantai dapat di klasifikasikan 

kedalam empat kategori umum antara lain: shoreline stabilitation, backshore 

protection, inlet stabilitation dan harbor protection. Permasalahan pantai 

memiliki banyak kategori dan banyak sekali alternatif pemecahan masalah yang 

dapat di ambil oleh seorang engineer teknik pantai. Beberapa masalah merupakan 

permasalahan struktural, sebagian lagi merupakan permasalahan akibat 

manajemen pemanfaatan lahan pantai. Yang hanya dijelaskan adalah mengenai 

pemecahan masalah struktural saja. Hal ini di karenakan untuk permasalahan 

menyangkut permasalahan manajemen pemanfaatan lahan penanggulangannya 

sangat tergantung dari segi perencana dan pemilik proyek. Sedangkan 

penanggulangan masalah struktural penulis mengambil acuan berdasarkan pada 

S.P.M (Shore Protection Manual). Berdasarkan SPM penanganan masalah 

struktural dapat dipecahkan dengan langkah seperti diagram alir berikut ini 

 

 

Gambar 2.37 Bagan alir perencanaan bangunan pengaman pantai 

Sumber :  Perencanaan Bangunan Pengaman Reklamasi Pantai Marina Semarang (2006) 
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Pertimbangan hidrolik harus diperhitungkan di dalam desain bangunan 

pengaman pantai. Kasus hidrolik yang harus di pertimbangkan antara lain : angin, 

gelombang, arus dan pasang surut air laut. Sedangkan untuk faktor sedimen hal-

hal yang perlu di perhatikan antara lain transpor material sejajar dan tegak lurus 

pantai (arah pergerakan, net transport dan gross transport serta karakteristik dan 

klasifikasi sedimen) serta perubahan garis pantai. Adapun penjelasan dalam 

memilih tiap bangunan pengaman pantai yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut:  

A.   Seawall, Bulkhead dan Revetment. 

 Kedudukan seawall, bulkhead, dan revetments biasanya digunakan untuk 

mempertahankan kondisi awal daerah. Didalam pertimbangan penggunaan 

struktur perlu di perhatikan mengenai kegunaan dan keseluruhan fungsional dari 

bentuk bangunan, lokasi pembuatan dengan pertimbangan terhadap panjang garis 

pantai, kedalaman perairan, stabilitas tanah, ketinggian air, kemudahan 

memperoleh material, kelayakan ekonomi dan lingkungan serta kebijakan institusi 

terkait. Pemilihan bentuk bangunan tergantung dari kegunaan dari struktur. Tipe 

muka tegak lurus akan sangat cocok digunakan jika struktur bangunan digunakan 

sebagai area tambatan kapal, sedangkan tipe miring dan lengkung dapat 

digunakan untuk kegunaan yang lain. 

 Pemilihan lokasi pembangunan bisanya diprioritaskan pada daerah yang 

mengalami abrasi air laut, atau bisa juga ditempatkan di sepanjang area pantai 

yang akan dilakukan reklamasi. Tinggi struktur bangunan dapat didesain setinggi 

mungkin sehingga gelombang laut tidak dapat melampaui tinggi bangunan, tetapi 

biasanya hal ini tidak ekonomis. Akan lebih ekonomis jika tinggi bangunan 

dihitung dengan menggunakan persamaan runup gelombang dengan pemilihan 

gelombang sesuai dengan gelombang desain. 

B. Groin dan Breakwater 

  Dalam pemilihan aspek bangunan pengaman reklamasi, ada beberapa hal-

hal yang perlu dipertimbangkan. Adapun hal tersebut berupa perencanaan struktur 

perlindungan pantai (groin dan breakwater) adalah sebagai berikut: 

- Kondisi hidro-oseanografi: batimetri, gelombang, pasang surut, dan arus. 

- Kondisi geoteknik tapak struktur. 
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- Sumber material (borrow area) yang tersedia: jumlah, kualitas, dan jarak 

sumber material ke lokasi proyek. 

- Kemudahan pelaksanaan konstruksi: jalan masuk ke proyek (access road) dan 

setting peralatan konstruksi di lapangan. 

- Alokasi dana yang tersedia. 

 Perencanaan struktur perlindungan pantai harus melibatkan gaya-gaya 

yang akan bekerja pada struktur tersebut. Gaya-gaya yang harus diperhitungkan 

dalam perencanaan adalah gaya akibat gelombang, Gaya akibat arus, gaya-gaya 

akibat tekanan tanah serta beban gempa.  

 Selain  itu, dalam perencanan struktur groin terdapat beberapa hal yang 

harus diperhitungkan secara lebih menyeluruh dan terperinci. Hal-hal yang patut 

di perhitungkan antara lain groin length (panjang groin),tinggi groin dan profil 

mercu, spacing groin (jarak groin), permeability groin. 

 

2.13. Uji Model Fisik (Laboratorium) dan Uji Model Numerik (Simulasi)   

untuk Kawasan Pantai 

 Sebelum melaksanakan reklamasi, harus diadakan uji model fisik serta uji 

model numerik untuk mengetahui kondisi eksisting dari kawasan yang akan di 

reklamasi. Berdasarkan jurnal dari Badan Pengkajian Dinamika Pantai (2014), 

diawali dengan:  

Kunjungan dan Survey Lapangan  

 Merupakan kegiatan di lokasi dalam rangka pengumpulan data dan 

informasi yang berguna bagi penilaian kondisi fisik pantai secara umum dan 

khusus. Pengukuran meliputi pengambilan data berupa parameter gelombang, 

pasang surut, arus, sedimentasi, topografi darat dan bathimetri. 
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Gambar 2.38 Survey lapangan untuk uji model  

Sumber : Badan Pengkajian Dinamika Pantai (2014) 

 

Rekayasa Struktur Bangunan Pantai 

 Rekayasa ini meliputi penyusunan desain dasar (basic design) hingga 

detail engineering design (DED) untuk konstruksi bangunan pantai yang berupa 

kajian tentang stabilitas, tata letak dan kekuatan struktur bangunan pantai seperti 

dermaga, jetty, groin dan sebagainya terhadap serangan gelombang, arus, 

perubahan profil dasar laut, dll. Kajian ini juga meliputi perancangan material 

struktur bangunan pantai yang efisien. 

Simulasi Model  

Simulasi model dilakukan untuk keperluan verifikasi dan validasi disain, sehingga 

dapat menggambarkan secara nyata kondisi yang mungkin terjadi pada waktu 

disain dibangun. Simulasi ini terdiri dari pemodelan numerik dan pemodelan fisik. 

 

Gambar 2.39 Contoh simulasi dari uji model   

Sumber : Badan Pengkajian Dinamika Pantai (2014) 
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Proses dan Morfologi Pantai  

 Kegiatan ini meliputi kajian dan rekomendasi penanganan masalah 

fenomena fisik/lingkungan yang terjadi di pantai, antara lain: proses sedimentasi 

pada muara sungai yang dapat mempengaruhi perubahan garis pantai dan 

morfologinya secara keseluruhan. BPDP-BPPT juga mengkaji masalah erosi atau 

sedimentasi baik besar maupun arahnya secara kualitatif dan kuantitatatif. 

 

Gambar 2.40 Contoh kondisi eksisting kawasan pantai  

Sumber : Badan Pengkajian Dinamika Pantai (2014) 

 

Lingkungan Pantai 

 Studi lingkungan pantai adalah kajian proses pencemaran pantai dan solusi 

pencegahannya yang mencakup studi interdisipliner lingkungan pantai. Studi 

mencakup penilaian kondisi fisik-sosial suatu wilayah pantai, identifikasi 

permasalahan, dan alternatif pemecahan dengan menerapkan teknologi GIS 

(Sitem Informasi Geografis). 

Penataan Kawasan Pantai  

 Kegiatan ini berupa kajian dan rekomendasi desain penataan dan 

pengelolaan kawasan pantai. Termasuk di dalamnya adalah rekomendasi 

reklamasi yang menjaga konservasi lingkungan hingga pengembangan wisata 

pantai. 
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Gambar 2.41 Contoh penataan kawasan pantai  

Sumber : Badan Pengkajian Dinamika Pantai (2014) 

 

Kajian Bencana Pantai  

 Kegiatan ini adalah kajian dan rekomendasi penanganan bencana tsunami, 

banjir, naiknya permukaan laut, dll. Termasuk di dalamnya adalah rekomendasi 

penerapan rekayasa teknologi alternatif yang sesuai dengan karakteristik lokal. 

Pembinaan Komunitas  

 Pembinaan komunitas merupakan pelayanan sosial untuk pemasyarakatan 

teknologi pantai sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility 

(CSR). Program ini ditujukan kepada tokoh masyarakat, LSM, pimpinan daerah, 

akademisi hingga asosiasi profesi. 

 

 

Gambar 2.42 Pembinaan komunitas 

Sumber : Badan Pengkajian Dinamika Pantai (2014) 
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Laboratorium Model Fisik (Physical Modeling Laboratory) 

Laboratorium yang menggunakan sebuah kolam gelombang dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

- Ukuran 35m x 55m x 1.20 m. 

- Maksimum Kedalaman air 40cm. 

- Maksimum Tinggi gelombang 12cm.  

- Jenis gelombang Regular & Irregular. 

- Spektrum gelombang. 

 

Gambar 2.43 Uji model fisik   

Sumber : Badan Pengkajian Dinamika Pantai (2014) 

 

Mengaplikasikan Simulasi Model di Kolam Gelombang dengan cara: 

- Transmisi gelombang  

- Transformasi gelombang  

- Ketenangan gelombang di kolam labuh  

- Refleksi gelombang  

- Limpasan gelombang  

- Stabilitas bangunan pantai (dermaga, dinding revetment, tanggul,dll)  

- Evolusi garis pantai   

- Polusi, difusi, dan kualitas air  

- Erosi, sedimentasi, dan tsunami  

Saluran Gelombang memiliki spesifikasi sebagai berikut:  

- Ukuran 50m x 2m x 1.6m  

- Maksimum kedalaman air 100 cm  
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- Maksimum Tinggi gelombang 50 cm  

- Perioda gelombang : 0.55 detik – 3.45 detik  

- Jenis gelombang regular 

Adapun alat-alat untuk akuisisi dari data gelombang tersebut berupa: 

- Pressure Transducers 

- Pengukur tinggi gelombang  

- Pengukur elektrik arus air laut  

- Vector Arithmetic 

- Pengukur profil dasar laut 

Dalam mengaplikasikan simulasi model di saluran gelombang dengan cara:  

- Transformasi gelombang  

- Deformasi gelombang  

- Refleksi gelombang  

- Transmisi gelombang  

- Stabilias bangunan pantai dan gerusan  

- Tsunami  

- Energi gelombang  

 

Laboratorium Model Numerik  (The Laboratory of Numerical Model) 

 Model numerik/matematis merupakan alat bantu yang luas digunakan 

dalam penyelesaian masalah-masalah pantai dan pelabuhan. Untuk keperluan 

tersebut, BPDP-BPPT dilengkapi dengan berbagai modul perangkat lunak dan  

komputer yang canggih. Pada pengaplikasian model numerik dilakukan dengan 

cara:   

- Perubahan pasang surut, arus, dan iteraksinya/ 

- Perubahan karakteristik gelombang reguler dan ireguler dari lepas pantai 

menuju daerah pantai dan pelabuhan / 

- Resonansi di Kolam labuh dan seiching akibat gelombang panjang dan 

swell  

- Gelombang akibat gempa bumi (Tsunami) dan run-upnya  

- Refraksi-difraksi gelombang. 
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- Sebaran tumpahan minyak, polutan (limbah industri, limbah panas, dll) 

dan buangan material hasil pengerukan dasar laut. 

- Evolusi garis pantai, sedimentasi, dan erosi. 

 

Gambar 2.44 Contoh hasil dari uji model numerik 

Sumber : Badan Pengkajian Dinamika Pantai (2014) 

 

Peralatan survey yang digunakan antara lain: 

- Akuisisi data  

- Alat Pengukur Tinggi Gelombang  

- Alat Pengukur Arus Laut Elektrik  

- Alat Pengukur Arus Laut  

- Alat Pengukur Pasang Surut  

- Vector Aritmetic 

- Pengukur Profil Dasar Laut  

- Oscilloscope Kit 

- GPS  

- Theodolite and Waterpass 

- Pressure Balance 

- GPS MAP Sounder/Echo sounder 

Dalam pengaplikasian peralatan survey dilakukan dengan cara:  

- Pemetikan dan pengolahan data gelombang dan arus  

- Pemetikan dan pengolahan data pasang surut  

- Pemetikan dan pengolahan data morfologi pantai  

- Pemetikan dan pengolahan data sedimen  
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- Pengukuran data dan pengolahan data bathimetri dan topografi  

 

2.14. Tahap Pelaksanaan Reklamasi 

 Pada pelaksanaan reklamasi, ada tahap-tahap yang harus diperhatikan. 

Tahap reklamasi pantai meliputi kegiatan persiapan (pra) reklamasi, pelaksanaan 

(proses) reklamasi dan pasca reklamasi. 

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Persiapan (Pra) Reklamasi 

meliputi : 

- Pekerjaan persiapan 

 Perijinan lokasi Shunting Yard di darat, mobilisasi peralatan,  pemasangan 

rambu-rambu dan patok batas areal reklamasi, rambu-rambu untuk posisi areal 

quarry pengerukan. Shunting Yard (Plant Area) dapat dicari di sekitar pantai. 

Mobilisasi peralatan dapat diawali dengan kapal keruknya. Rambu-rambu dan 

tanda batas dapat berupa tiang kayu atau bambuyang ditancapkan pada sisi luar 

areal reklamasi atau pengerukan dapat juga dipakai bola-bola yang diikat dengan 

beton dan ditenggelamkan pada posisi tepat di ujung-ujung bangunan atau tepi 

lokasi. Penggunaan peralatan positioning berupa EDM (Electronic Data 

Measurement) atau Total Station merupakan keharusan agar setiap posisi dapat 

ditentukan dengan tepat.  

 

Gambar 2.45  Pekerjaan persiapan 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 
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- Pembersihan lapangan 

Sebelum reklamasi dilaksanakan, perairan pantai perlu dibersihkan dari bahan-

bahan organik dan anorganik berupa sampah kota, bangkai pohon, kapal karam.

 

Gambar 2.46  Pekerjaan pembersihan lapangan 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pelaksanaan (proses) 

reklamasi meliputi : 

- Pemasangan tanggul bawah 

 Sand bag  (karung pasir) berupa karung PVC kapasitas 50 kg diisi penuh 

dengan pasir dan ditata sepanjang perairan yang ditentukan. Pemasangan awal 

adalah di area stock piling yang berukuran 50 m pada posisi sebagaimana 

(Gambar 2.47). Selanjutnya pemasangan sand bag adalah sepanjang seluruh areal 

tepi reklamasi. Pemasukan pasir ke dalam karung harus dapat menggunakan 

mesin, sedangkan penempatannya di laut hanya dapat dilakukan secara manual 

(Gambar 2.47). 
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Gambar 2.47 Area stockpiling 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

 

Gambar 2.48 Pembuatan Tanggul Awal 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

- Pekerjaan pengerukan  

 Peralatan keruk paling sesuai adalah jenis trailing suction hopper dredger. 

Proses pengerukan dimulai dengan mengeruk dan membuang lapisan tanah lunak. 

Setelah sampai pada tanah bergradasi baik dari jenis pasir halus dapat 
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ditransportasikan ke  lokasi reklamasi. Penumpahannya dilakukan dengan 

menyemprotkan melalui pipa apung yang tersedia. 

 

 

Gambar 2.49  Pekerjaan Pengerukan 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

 

Gambar 2.50  Susunan Alat Pengerukan 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 
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- Pengadaan stock pilling area 

 Stock pilling Area ini sangat penting diadakan agar pekerjaan pengerukan 

dapat berlangsung kontinyu tanpa terhambat  kecepatan pekerjaan lain, khususnya 

pemasangan sand bags. Seluruh material untuk reklamasi dapat dibuang pada 

areal, selanjutnya dengan bantuan sejumlah buldozer atau motor grader diratakan 

ke areal sekelilingnya. 

 

Gambar 2.51  Penyebaran dari Area Stockpiling 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

- Pengadaan instrument soil monitoring  

  Hal ini perlu dilakukan, karena untuk perhitungan volume reklamasi, 

untuk mengetahui terjadinya settlement dan sliding. Dalam pelaksanaan 

pembuatan tanggul dan reklamasi perlu diperhatikan kemiringan (slope) timbunan 

supaya tidak terjadi sliding (kelongsoran). Untuk soil monitoring selama 

reklamasi akan dipasang alat-alat seperti settlement plate, tassometermultipoint, 

inclinomete, piezomet. 
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Gambar 2.52  Pengadaan instrument soil monitoring  

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

- Pekerjaan pengurugan reklamasi 

  Merupakan kegiatan penuangan dan yang ditentukan dalam dokumen 

gambar rencana. Pengurugan dilakukan tanpa pemadatan sampai elevasi 1,80 m 

LWS (sekedar contoh). Pengurugan dilakukan dengan menggunakan barge atau 

disemprot yang langsung menuangkan material reklamasi ke area reklamasi. Hal 

ini dilakukan terus menerus sampai diatas muka air yang dilanjutkan dengan 

perataan serta pemadatan. Untuk lapisan reklamasi dibawah muka air tidak perlu 

dipadatkan. Untuk perataan muka tanah hasil reklamasi digunakan buldozer, 

sedangkan pemadatannya dengan temper/mesin gilas yang bergetar dan alat 

pemadat lainnya. Dalam pemadatan tersebut harus mencapai nilai CBR yang 

disyaratkan. 

 

Gambar 2.53  Penimbunan material  

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 
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Gambar 2.54 Pengurugan tanah di atas laut 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

- Pemasangan vertical drain 

 Pabricated vertical drain dipasang untuk mempercepat penurunan. 

Lembaran vertical drain ditanam ke dalam lapisan tanah dengan menggunakan 

alat pancang dilengkapi dengan bentuk "mankef” khusus. Vertical drain melekat 

pada alat pancang dalam bentuk rol, dan akan dipotong per segmen bila selesai 

dipancang. 

 

Gambar 2.55  Pemasangan vertical drain 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 
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- Pemasangan tanggul atas 

Untuk dapat memulai mereklamasi lapisan selanjutnya, tanggul karung pasir 

(sand bag) perlu dipertinggi sampai elevasi akhir. 

 

Gambar 2.56  Pemasangan tanggul atas 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

- Pemasangan settlement plate 

 Pada pelapisan urugan diatas elevasi + 1,80 m LWS (contoh) setelah 

dipasangi vertical drain perlu ditambah dengan settlement plate baru. 

Pemasangannya diletakkan berseling jarak dengan settlement plate dibawahnya 

Meletakkan settlement plate harus pada lapisan yang rata, diusahakan agar dapat 

berdiri tegak lurus dan harus dihindarkan dari digilas atau ditabrak peralatan 

pemadatan. 
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Gambar 2.57  Pemasangan Settlement Plate 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

- Pemasangan horizontal drain 

  Agar air dari limpahan vertical drain dapat keluar dengan cepat, maka 

diatas ujung vertical drain dilapisi lapisan pasir kasar sebagai media drainage 

horizontal, Tebal lapisan pasir ± 50 cm, dari jenis kualitas pasir bergradasi baik 

dan berkualitas baik. 

 

Gambar 2.58  Pemasangan horizontal drain 

Sumber : http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-14761-paper1-3pdf.pdf 
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- Reklamasi Bagian Atas 

Diatas elevasi pasir, drainage lapisan tanah reklamasi ditimbun tiap lapis setebal 

50 cm dan dipadatkan. 

 

Gambar 2.59 Reklamasi bagian atas 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

C. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pasca reklamasi meliputi 

- Pekerjaan Pemadatan  

 Peralatan pemadatan digunakan pneumatic tyred ralter sebesar 5 ton. 

Jumlah lintasan dan kecepatan alat bergantung hasil test lapangan. Pemadatan 

harus hati-hati agar tidak menyebabkan rusaknya peralatan pengamatan tanah 

(soil monitoring). 

 
Gambar 2.60  Pekerjaan pemadatan 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 
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- Pemasangan geotextile 

 Dilakukan bila pekerjaan reklamasi mencapai + 3,00 m LWS (contoh). 

Geotextile digelar mulai dari posisi berm dari tanggul nantinya ditarik ke atas 

hingga tepi timbunan sand bag lalu dilipat ke atas, tanpa perlu meratakan 

lerengnya secara khusus. Kebutuhan panjang geotextile dapat disesuaikan 

langsung di lapangan, demikian juga untuk arah melebarkannya harus langsung 

dijahit di tempat. 

 
 

Gambar 2.61 Pemasangan geotextile 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

- Pemasangan berm, secondary layer dan primary layer 

 Berm perlu dipasang secepatnya setelah geotextile bagian bawah sudah 

berada pada posisi nya. Ditata berbentuk gundukan trapesium. Secondary layer 

berupa batuan kecil sampai sedang seberat maksimum 20 kg ditata secara random 

diatas geotextile sampai setebal t=50 cm. Diikuti pemasangan lapisan primer 

(primary layer) dengan batu besar (max. 60 kg) Setebal t=90 cm sepanjang tepi, 

Pemasangan batuan ini diusahakan serapi mungkin sehingga sela antar batuan 

terisi seluruhnya. 
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Gambar 2.62 Pemasangan berm, secondary layer dan primary layer 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

 
 

Gambar 2.63  Rencana pemasangan berm, secondary layer dan primary layer 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 
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Gambar 2.64  Penimbunan pasir reklamasi bagian atas 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

 
Gambar 2.65  Penimbunan core tanggul bagian atas 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 
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Gambar 2.66  Pelaksanaan pemasangan primary layer 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 

 

 
Gambar 2.67  Pelaksanaan berm, secondary dan primary layer selesai 

Sumber : Teknik Reklamasi (1997) 
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2.15. Komponen Teknis yang Mempengaruhi Tata Ruang Pelaksanaan 

Reklamasi  

 Mengacu pada Modul Terapan Reklamasi Pantai (2007), dalam 

pelaksanaan reklamasi ada beberapa komponen teknis yang mempengaruhi tata 

ruang kawasan reklamasi pantai, yang terdiri dari :  

A. Kondisi Pantai 

Ada dua bentuk garis pantai dalam suatu kawasan yaitu :   

- Garis pantai yang berhadapan langsung dengan laut lepas mempunyai 

karakteristik lebih rentan terhadap serangan gelombang, dibanding dengan 

garis pantai yang terlindung sebagian oleh faktor alam seperti adanya 

kumpulan pulau. Contoh : Pantai Cilacap ke arah barat di Provinsi Jawa 

Tengah terlindung terhadap serangan gelombang, dengan adanya Pulau Nusa 

Kambangan. 

- Garis pantai pada kurun waktu tertentu juga akan mengalami perubahan, ada 

garis pantai yang bertambah maju ke arah laut (pantai akresi), sebaliknya ada 

garis pantai yang tererosi atau mundur ke arah darat. Contoh tentang hal ini 

adalah pantai di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pekalongan. 

 

 Dari penjelasan di atas dapat dihubungkan bahwa untuk pantai yang 

terlindung secara alami lebih mudah penanganannya, karena struktur yang akan 

digunakan relatif ringan dan kawasan reklamasi relatif aman. Adapun kawasan 

pesisir pantai secara umum dapat dibedakan ke dalam  lima jenis yaitu : 

- Kawasan pesisir pantai tertutup adalah suatu kawasan pantai yang dilindungi 

oleh alam, sehingga pantai tersebut aman terhadap serangan  gelombang. 

Contoh: pantai di Pelabuhan Bengkulu pulau Sumatera Provinsi Bengkulu. 

- Kawasan pesisir pantai agak tertutup (teluk besar) adalah kawasan pantai     

yang sebagian besar terlindungi oleh serangan gelombang, tetapi masih 

dimungkinkan serangan gelombang pada waktu tertentu dapat terjadi di pantai 

tersebut. Contoh : Pantai Teluk Banten Provinsi Banten, Pantai Teluk Jakarta 

DKI Jakarta, Pantai Teluk Pelabuhan Ratu Provinsi Jawa Barat, Pantai Teluk 

Penyu Provinsi Jawa Tengah. 
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- Kawasan pesisir pantai memanjang adalah kawasan pantai yang relatif lurus 

memanjang tanpa ada perubahan berarti seperti semenanjung dan teluk. 

Contohnya : Pantai Sari dan Slamaran Kota Pekalongan Provinsi Jawa 

Tengah. 

- Kawasan pesisir pantai tebing adalah pantai yang kemiringan pantainya besar 

atau curam. Contoh: pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

- Kawasan pesisir pantai landai adalah pantai yang kemiringan pantainya  

landai. Contoh : Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah.2 

 

Dari sisi material pembentuknya dikenal ada beberapa jenis pantai, yaitu : 

- Pantai bukit pasir (dune) 

 Pada umumnya pantai berpasir mempunyai bentuk serupa. Di lokasi 

gelombang pecah terdapat longshore bar, yaitu gundukan pasir di dasar yang 

memanjang sepanjang pantai. Pada saat air pasang bagian atas dari foreshore 

akanterbentuk dan menjadi kering selama air surut. Angin yang berhembus ke 

arah darat dapat mengangkut pasir kering tersebut ke arah darat di backshore atau 

lebih jauh lagi di pesisir dan membentuk bukit pasir yang dapat berfungsi sebagai 

pelindung pantai terhadap serangan gelombang.  

- Pantai tombolo dan lidah pasir (fleche) 

 Pantai jenis ini hampir sama dengan pantai bukit pasir, hanya ada sedikit 

perbedaan pada konsentrasi penumpukan pasirnya. Di pantai ini pasir 

terkonsentrasi di belakang bangunan seperti offshore breakwater. Sedang lidah 

pasir muncul sebagai akibat adanya transpor sedimen pasir dari sungai. Seperti 

halnya sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi, Provinsi DI Yogyakarta. 

- Pantai delta akibat tumpukan sedimen pada mulut sungai 

 Pada pantai ini terjadi di daerah pantai di mana banyak muara sungai yang 

membawa sedimen suspensi dalam jumlah besar. Selain itu kondisi gelombang di 

pantai tersebut relatif tenang sehingga tidak mampu membawa sedimen ke 

perairan dalam di laut lepas. Sedimen suspensi tersebut dapat menyebar pada 

suatu daerah perairan yang luas sehingga membentuk pantai yang luas, datar, dan 

dangkal. Contoh : Pantai Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. 

- Pantai laguna (estuaria) yang merupakan kolam air payau. 
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B. Jalan dan Transportasi 

 Jalan sebagai suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, 

meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya 

yang diperuntukkannya bagi lalu lintas (UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan). 

Dengan hal ini, pemerintah mengatur klasifikasi fungsional jalan di Indonesia 

yang tercantum dalam PP No. 15 Tahun 2005 dan PP No. 34 Tahun 2006. 

 Klasifikasi atau penggolongan jalan diupayakan seefektif mungkin dengan 

tujuan mendapatkan kemudahan dalam perencanaan, pengembangan dan 

pengaturan transportasi darat di Indonesia. Adapun klasifikasi jalan dapat dibagi 

dalam kelas-kelas berdasarkan fungsi jalan serta volume dan sifat lalu lintas 

(Ditjen Bina Marga). Berdasarkan fungsinya jalan dibedakan menjadi 3 golongan 

berikut : 

- Jalan Utama, yaitu jalan raya yang melayani lalu lintas yang tinggi antara 

kota-kota penting dan melayani arus lalu lintas yang cepat dan  berat. 

- Jalan Sekunder, yaitu jalan raya yang melayani lalu lintas yang cukup tinggi 

antar kota-kota penting, kota-kota yang lebih kecil dan daerah sekitarnya. 

- Jalan Penghubung, yaitu jalan untuk keperluan aktivitas daerah dan juga 

dipakai sebagai penghubung dari golongan jalan yang sama atau berlainan. 

 

Klasifikasi menurut kelas jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.2 : Klasifikasi Jalan Menurut Kelasnya 

  

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota (1997) 
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Klasifikasi menurut medan jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 2.3 : Klasifikasi Jalan Menurut Medan 

   

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota (1997) 

 

 Selain transportasi darat, transportasi air juga sangat penting dalam 

melayani wilayah antar propinsi. Transportasi air merupakan alternatif yang 

bagus, karena transportasi air relatif murah dan mempunyai daya jelajah yang 

lumayan meskipun sistem transportasi sungai ini tidak bisa cepat. Transportasi air 

masih merupakan aspek penting dalam pergerakan penduduk, khususnya dalam 

menghubungkan wilayah kota dengan wilayah hinterland-nya. Jenis angkutan air 

yang umum dipergunakan adalah jenis kapal motor, speed boat, pontoon, kapal 

tarik, ferry dan kelotok. 

 Pelayanan moda transportasi udara adalah yang paling efektif untuk 

melayani perhubungan antar wilayah. mengingat prasarana dan sarana transportasi 

saat ini kurang menunjang. Transportasi udara yang didukung oleh kedudukan 

bandara mempunyai jangkauan pelayanan tidak saja dalam lingkup propinsi itu 

sendiri, tetapi juga mencapai wilayah nasional bahkan internasional. Bandara 

mempunyai kemampuan operasional tinggi yang didukung dengan panjang 

landasan pacu (runway) sepanjang lebih dari 1.800 meter yang dapat didarati 

pesawat berbadan besar. 

 

C.   Drainase dan Penanganan Banjir 

 Dalam penanganan drainase dan pengendali banjir di kawasan reklamasi 

pantai serta daerah hulunya, ditinjau dari aspek lokasi lahan. Aspek tersebut 

dikelompokkan berupa:  

- Lokasi reklamasi terletak di alam garis pantai, seperti di daerah tambak atau 

rawa-rawa, seperti terlihat pada gambar dibawah. 
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Gambar 2.68 Reklamasi dalam garis pantai 

Sumber : Modul Penerapan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) 

 

- Lokasi reklamasi pantai di luar garis pantai (menjorok ke laut) seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.69  Reklamasi di luar garis pantai 

Sumber : Modul Penerapan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) 

 

 Pada penanganan drainase kawasan reklamasi pantai, kondisi lapisan tanah 

harus berada pada keadaan yang cukup bagus, sehingga tidak mengalami land 

subsidence (penurunan tanah). Jika kondisi lapisan tanah pada keadaan yang jelek 

maka akan mengalami land subsidence. Pada kawasan reklamasi di dalam garis 

pantai yang tidak mengalami land subsidence, mengatasi banjir yang terjadi di 

bagian hulu kawasan reklamasi pantai dengan membuat garis sempadan sungai, 

menormalisasi sungai, membuat saluran kolektor. Garis sempadan sungai di 

dalamnya meliputi lebar saluaran rencana (lebar bagian atas), lebar jalan rencana, 

trotoar dan saluran drainase lingkungan, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.70 Sempadan sungai 

Sumber : Modul Penerapan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) 

 

Untuk mengatasi genangan yang terjadi di kawasan reklamasi pantai antara lain : 

- Urugan tanah reklamasi pantai harus cukup aman terhadap air laut      

pasang, tinggi loncatan gelombang pada bangunan pantai (sea wall/revetment)  

dan ditambah dengan tinggi jagaan. 

- Urugan tanah reklamasi pantai harus cukup aman terhadap muka air banjir di  

sungai dan ditambah dengan tinggi jagaan 

- Pembuatan jaringan saluran drainase di kawasan reklamasi dengan arah aliran 

(kemiringan dasar saluran) menuju ke pembuangan akhir (laut, sungai dan  

saluran kolektor) yang paling dekat. 

Upaya penanganan banjir yang terjadi di bagian hulu dan di dalam kawasan 

reklamasi pantai dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.71   Konsep sistem drainase dan pengendali banjir di dalam garis pantai 

  yang tidak mengalami land subsidence 

Sumber : Modul Penerapan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) 
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 Selain itu, dalam kawasan reklamasi di dalam garis pantai yang 

mengalami land subsidence, mengatasi genangan yang terjadi di kawasan 

reklamasi pantai yaitu dengan menggunakan sistem polder. Komponen drainase 

sistem polder terdiri dari :  

- Tanggul berfungsi untuk mengisolasi kawasan tersebut terhadap 

limpasan/bocoran dari luar sistem, seperti banjir dan air laut pasang. 

- Pintu air berfungsi untuk menahan air banjir/air laut pasang dari luar sistem 

agar tidak masuk ke kolam retensi/saluran dan untuk menyalurkan debit banjir 

keluar sistem pada saat terjadi kerusakan pompa dan muka air di luar sistem 

lebih rendah dari muka air di dalam sistem. 

- Pompa air berfungsi untuk menyalurkan debit banjir ke luar sistem pada saat 

terjadi hujan. 

- Kolam retensi berfungsi untuk menampung debit banjir pada saat terjadi hujan 

- Jaringan saluran drainase berfungsi untuk menyalurkan debit banjir dari 

seluruh sistem ke kolam retensi/stasiun pompa. 

Upaya penanganan banjir yang terjadi di bagian hulu dan di dalam kawasan 

reklamasi pantai dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.72 Konsep sistem drainase dan pengendali banjir yang mengalami  

     land subsidence dan berada di dalam garis pantai 

Sumber : Modul Penerapan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) 
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 Sedangkan pada reklamasi di luar garis pantai yang tidak mengalami land 

subsidence, upaya penanganan banjir yang terjadi di bagian hulu dan di dalam 

kawasan reklamasi pantai dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.73  Konsep sistem drainase dan pengendali banjir reklamasi di luar  

   garis pantai yang tidak mengalami land subsidence 

 Sumber : Modul Penerapan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) 

 

Untuk kawasan yang melaksanakan reklamasi di luar garis pantai yang mengalami 

land subsidence, upaya penanganan banjir yang terjadi di bagian hulu dan di 

dalam  kawasan reklamasi pantai dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.74   Konsep sistem drainase dan pengendali banjir reklamasi di luar  

  garis pantai yang mengalami land subsidence 

Sumber : Modul Penerapan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) 



75 
 

 Reklamasi di luar garis pantai juga harus memperhatikan dampak terhadap 

muara sungai yang ada di sekitar daerah reklamasi pantai. Gambar di bawah ini 

menunjukkan contoh reklamasi pantai yang tidak benar, dapat menimbulkan 

penyumbatan muara sungai. 

 

Gambar 2.75 Contoh pelaksanaan reklamasi pantai yang tidak benar 

Sumber : Modul Penerapan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) 

 

  

Gambar 2.76  Contoh pelaksanaan reklamasi yang benar 

Sumber : Modul Penerapan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) 
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D.  Pengelolaan Lingkungan  

 Pengelolaan dalam segi lingkungan dipengaruhi oleh kawasan reklamasi 

dapat digambarkan dengan diagram berikut ini: 

 

Gambar 2.77  Diagram pengelolaan lingkungan 

Sumber : Modul Penerapan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) 
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Adapun penjelasan mengenai hal-hal yang berpengaruh dalam tata ruang kawasan 

reklamasi  adalah 

1. Penggunaan Energi 

 Energi sangat dibutuhkan oleh keseluruhan sistem yang ada di dalam 

kawasan untuk bekerja secara normal. Energi yang jamak digunakan adalah 

energi listrik yang bisa bersumber dari konversi bentuk energi yang lain seperti 

minyak bumi, batu bara, air, angin, nuklir atau sinar  matahari, energi 

minyak bumi baik untuk kegiatan transportasi, domestik atau industri, energi lain 

seperti nuklir, air, gas bumi dll. 

2. Penggunaan sumber daya alam 

 Penggunaan sumber daya alam yang paling banyak digunakan dalam 

aktivitas sebuah kawasan adalah air. Air dapat diperoleh dari mata air, sungai 

dan/atau air permukaan lain, desalinasi air laut, dan air bawah tanah. 

3. Pembukaan ruang baru 

 Pembukaan ruang baru merupakan kegiatan dalam kawasan reklamasi 

yang bertujuan untuk memberikan ruang (space) bagi aktivitas yang ada di 

atasnya. Pembukaan ruang ini dapat merubah sistem ruang yang sudah ada, 

misalnya pembukaan hutan, perubahan hutan bakau, perubahan ekosistem pantai, 

muara dan habitat lain yang berada di sekitar kawasan reklamasi. 

4. Operasional kawasan 

5. Penataan kawasan 

 Penataan kawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga sistem 

yang ada di dalamnya agar dapat bekerja secara seimbang. Kegiatan ini meliputi 

pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan dan konservasi lingkungan. 

Penataan ruang dalam kawasan reklamasi harus menerapkan prinsip-prinsip 

pembangunan yang berkelanjutan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai 

berikut : 

- Analisa berupa karakteristik lingkungan dan  jenis aktivitasnya. 

- Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tata ruang kawasan 

reklamasi pantai. yang berupa ruang terbuka hijau, penggunaan air bersih, dan 

penggunaan energi. 
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- Identifikasi potensi masalah dimana penggunaan air dan penggunaan energi 

akan menimbulkan dampak berupa cemaran atau polutan yang dilepas menuju 

badan lingkungan penerima. Bentuk cemaran tersebut berupa limbah cair 

akibat kegiatan domestik (permukiman) dan non domestik (industri, 

perdagangan, jasa, limbah padat (sampah) akibat kegiatan domestik 

(permukiman) dan non domestik (industri, perdagangan, jasa). serta limbah 

gas (sampah) akibat kegiatan domestik (permukiman), transportasi, dan non 

domestik (industri, perdagangan, jasa). 

- Identifikasi solusi permasalahan dengan cara membangun ruang terbuka dan 

tata hijau, sarana pengolah limbah berupa IPAL atau IPLT (dengan 

persyaratan jauh dari permukiman penduduk, pada daerah non produktif, pada 

ketinggian permukaan tanah yang rendah sehingga memungkinkan penyaluran 

secara gravitasi, serta tidak terpengaruh pasang surut), sarana pengelolaan 

limbah padat (dengan persyaratan jauh dari permukiman penduduk, memiliki 

aksesibilitas yang baik; dan tidak terpengaruh pasang surut), sarana 

penyediaan air bersih (IPAB) dengan persyaratan diletakkan pada wilayah 

yang berdekatan dengan air permukaan sungai dan diupayakan pada lokasi 

terjauh dari muara sungai.  

 

2.16.  Perubahan yang terjadi dalam Pelaksanaan Reklamasi 

 Menurut Pedoman Teknis Kegiatan Pengerukan Dalam Reklamasi (2006), 

dalam pelaksanaan pekerjaan reklamasi, ada beberapa perubahan yang terjadi dan 

perubahan tersebut menimbulkan dampak. Dan dampak-dampak tersebut 

diantaranya berupa: 

- Perubahan kelompok hidrodinamika yang diakibatkan perubahan pola arus 

dan gelombang pada pelaksanaan reklamasi sehingga mengakibatkan 

turbiditas perairan. 

- Perubahan kelompok transportasi sedimen yang terjadi karena terganggunya 

littoral transport, mengakibatkan adanya erosi di salah satu sisi dan 

sedimentasi di sisi lain. 
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- Perubahan kelompok air tanah terjadi saat penimbunan material reklamasi 

basah dari laut dimana air laut yang terperangkap dapat mencemari akuifer air 

tanah di pesisir. 

- Perubahan kelompok tata air di kawasan daratan yang diakibatkan adanya 

reklamasi, maka gangguan yang terjadi berupa bertambah panjangnya lintasan 

pematusan air atau penurunan gradien hidraulik aliran air yang ada, dapat 

menurunkan kapasitas draineae sehingga menimbulkan potensi banjir. 

 

Pada kawasan reklamasi dengan medan yang  berlumpur perlu diperhatikan agar 

jangan sampai terjadi : 

- Gelombang/luapan lumpur (mud wave/mud explosion) yaitu areal yang 

mempunyai daya dukung yang rendah karena material dasarnya adalah 

lumpur. 

- Penurunan lahan yang tidak merata, diakibatkan karena ketebalan lumpur 

yang tidak sama atau tidak merata. 

- Terjadinya likuifaksi yaitu tanah pasir yang kehilangan daya dukung akibat 

sistem pemadatan yang tidak sempurna, sehingga apabila terjadi 

getaran/goncangan misalnya yang diakibatkan oleh gempa, maka lahan 

reklamasi dapat terbenam dalam tanah. Likuifaksi adalah proses atau   

kejadian berkurangnya tekanan efektif tanah secara drastis pada pasir halus 

seragam tidak padat yang terrendam air, akibat beban sesaat (gempa atau 

getaran). Beban sesaat tersebut menimbulkan kenaikan tekanan air pori tanah 

yang cukup besar, tekanan efektif tanah turun (jika mencapai nol, butiran 

tanah akan melayang), mengakibatkan kapasitas dukung tanah menurun 

sehingga tidak mampu lagi mendukung beban di atasnya dengan baik. 

Parameter yang mempengaruhi terjadinya proses likuifaksi adalah jenis tanah 

dan gradasi butir (pasir halus, sedang, seragam), tingkat kepadatan (tidak 

padat), kondisi lingkungan (terrendam air), beban sesaat kejut/gempa/getaran). 

 

2.17.  Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir pada Kawasan Reklamasi 

 Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai  kelompok orang atau suatu 

komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya 
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bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. 

Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan 

organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana 

produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri 

dari penjual jasa transportasi dan lain-lain. Yang harus diketahui bahwa setiap 

komunitas memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda-beda. Adapun kondisi 

umum masyarakat kawasan pesisir berupa :  

A. Penduduk mempunyai kegiatan sosial-ekonomi yang berorientasi ke air dan 

darat. 

B. Rata-rata penduduk golongan ekonomi lemah, dengan latar belakang 

pendidikan relatif terbatas  

C. Pengetahuan akan lingkungan sehat cenderung masih kurang, terjadi 

kebiasaan 'tidak sadar lingkungan' serta cenderung kurang memperhatikan 

bahaya dan resiko.  

D. Terdapat masyarakat yang secara tradisi terbiasa hidup (bahkan tidak dapat 

dipisahkan) di atas air. Terdapat pula budaya/tradisi pemanfaatan perairan 

sebagai sarana transportasi utama. 

E. Merupakan kawasan terbuka (akses langsung), sehingga rawan terhadap  

keamanan, seperti penyelundupan, penyusupan (masalah pertahanan dan  

keamanan) dan sebagainya.  

 

 Karakteristik masyarakat pesisir dapat diketahui jika ditinjau 

berdasarkan aspek ekonomi dan sosial sebagai berikut : 

1. Aspek Ekonomi 

 Telah diketahui bahwa desa nelayan termasuk kedalam desa dengan 

pendapatan daerah yang agak rendah. Maka tentu saja perlu adanya penggiatan 

kegiatan ekonomi dengan berbasiskan sumber daya yang ada. Menurut Rokhmin 

Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan (2004) mengatakan bahwa setiap daerah 

pesisir pantai memiliki potensi perikanan yang cukup baik untuk dikembangkan. 

Jadi tidak benar bahwa kondisi geografis dan demografis daerah pesisir sama 

sekali tidak memiliki peluang ekonomis.  
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2. Aspek Sosial 

  Kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir sering timbul konflik konflik 

yang digolongkan menjadi empat jenis konflik. Pertama, konflik kelas, yaitu 

antar-kelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan, seperti 

konflik nelayan skala besar di sekitar perairan pesisir yang sebenarnya 

diperuntukan bagi nelayan tradisional. Kedua, konflik orientasi yang terjadi antar 

nelayan yang memiliki perbedaan orientasi (jangka pendek dan panjang) dalam 

pemanfaatan sumber daya, seperti konflik horizontal antara nelayan yang 

menggunakan bom dengan nelayan lain yang alat tangkapnya ramah lingkungan. 

Ketiga, konflik agraria akibat perebutan fishing ground. Konflik ini dapat terjadi 

pada nelayan antar-kelas maupun nelayan dalam kelas sosial yang sama. Bahkan 

dapat juga terjadi antara nelayan dengan pihak bukan nelayan, seperti konflik 

dengan para penambang pasir dan industri pariwisata. Keempat, konflik 

primordial, yang menyudutkan sistem pemerintahan otonomi dan desentralisasi 

kelautan. Konflik identitas tersebut tidak bersifat murni, melainkan tercampur 

dengan konflik kelas maupun konflik orientasi yang sebenarnya kerap terjadi 

sebelum diterapkannya otonomi daerah. 

 

2.18. Status Kepemilikan Lahan Reklamasi 

 Sampai saat ini masih belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang 

kepemilikan lahan reklamasi. Untuk mengisi kekosongan terkait dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang reklamasi pantai, maka digunakan 

UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 17 ayat (1) butir c 

mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya (termasuk yang berada 

di pesisir dan laut) yang terkait dengan penyerasian lingkungan dan  tata ruang 

serta rehabilitasi lahan, sementara pengelolaan perizinan bersama dalam 

pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya diatur pada pasal 17 ayat 

(2) butir c, selengkapnya berbunyi : 

- Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya antara pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi: 
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 a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan,    

     pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. 

 b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya           

     lainnya; dan 

 c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. 

- Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasa1 2 ayat 

(4) dan ayat (5) meliputi: 

a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

yang menjadi kewenangan daerah. 

b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan 

sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah. 

c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam 

dan sumber daya lainnya. 

d. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

 Pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah 

laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya, 

sementara batas kewenangan Kabupaten/Kota di wilayah laut sampai dengan 4 

(empat) mil laut diatur pada Pasal 18 ayat (4) : 

- Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola 

sumber daya di wilayah laut 

- Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah 

dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

- Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi eksplorasi, eksploitasi, 

konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; pengaturan administratif, 

pengaturan tata ruang, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan 

oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, ikut 

serta dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan 

kedaulatan negara. 
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- Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis 

pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi 

dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. 

-  Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh 

empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi 

sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) 

provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari 

wilayah kewenangan provinsi dimaksud. 

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku 

terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil. 

- Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), 

dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-perundangan. 

 

 Ijin memiliki sifat yang individual. Artinya, dalam ijin tersebut harus 

disebutkan secara jelas siapa yang diberikan ijin. Ijin bersifat final, artinya bahwa 

dengan ijin tersebut seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu 

perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara defintif dapat menimbulkan 

akibat hukum tertentu. Perijinan diharapkan dapat tercapainya tujuan-tujuan 

tertentu, yang diantaranya adalah: 

- Adanya suatu kepastian hukum. 

- Perlindungan kepentingan umum. 

- Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan. 

 Adapun pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan untuk 

memberikan perijinan berada/terletak pada tangan Kepala Daerah sebagaimana 

tercantum dalam peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah yang menjadi 

dasar hukumnya. Ini termasuk bentuk ketetapan yang pada umumnya tertulis. 

Tertulis artinya bahwa ketetapan tadi berupa Surat Keputusan Kepala Daerah 

yang diterbitkan dalam suatu surat keputusan, maka sesungguhnya ketetapan yang 

menyangkut pemberian perijinan memiliki unsur-unsur:  

- Positif, artinya bahwa ketetapan tadi telah menimbulkan hak dan kewajiban 

baru bagi pemohon perijinan. 
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- Ekstern, artinya bahwa dalam ketetapan tadi terdapat hubungan hukum antara 

pemerintah, dalam hal ini pejabat administrasi negara selaku aparatur 

pemerintahan, dengan orang perorangan atau badan hukum perdata selaku 

pemohon perijinan. 

 

Modul Penerapan Pedoman Tata Ruang Kawasan Reklamasi (2007) memiliki 

inisiatif Pembangunan Kawasan Reklamasi yang berupa:  

A. Inisiatif yang berasal dari Pemerintah ada 2 yaitu  

- Pemerintah sebagai fasilitator dimana dalam hal ini, pemerintah menyediakan 

Master plan dan membuat peraturan-peraturan/regulasi tentang kawasan 

reklamasi yang akan digunakan sebagai guidelines perencanaan pembangunan 

kawasan reklamasi pantai bagi investor investor yang akan membangun 

kawasan reklamasi pantai. 

- Pemerintah sebagai investor dan pengembang dimana pemerintah mempunyai 

wewenang terhadap pantai (otoritas pantai), sekaligus berperan sebagai 

pengembang. Contoh: Pantura di Jakarta. 

B. Private initiative atau inisiatif yang berasal dari swasta berupa pembangunan 

dengan sistem operasi dan pemeliharaan tertutup dan sistem operasi dan 

pemeliharaan terbuka. 

C. Community initiative adalah inisiatif yang berasal dari masyarakat dengan 

sistem operasi, dimana masyarakat berperan untuk mentaati peraturan tata 

ruang serta menyediakan/melengkapi/mengembangkan prasarana, sarana dan 

utilitas. 

D. Sistem pemeliharaan, dimana masyarakat berperan untuk merawat prasarana, 

sarana dan utilitas serta mengaplikasikan rencana-rencana tentang tata ruang. 

E. Stakeholders yang melibatkan peran  masyarakat, pemerintah, dan swasta. 

 

2.19. Peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan Reklamasi  

 Adapun perundang-undangan yang mengatur tentang sistem  pelaksanaan 

reklamasi mengacu pada peraturan sebagai berikut : 
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A. Peraturan Perundangan Internasional 

- United Nations Convention On The Law Of The Sea Bab I, Bab II, Bab IV, 

Bab VI, Bab VIII, Bab XI, Bab XII yang mengatur tentang perbatasan wilayah 

kelautan di dunia dan perlindungan laut.  

- Federal Law No.7 of 1993 ( telah diamandemen menjadi Federal Law No. 30 

of 2001) tentang  Pengaturan Kawasan Perairan. 

- Federal Environmental Agency; Federal Law No. 23  of 1999 mengenai 

Perlindungan, Eksploitasi dan Pembangunan sumber daya Laut 

- Federal Law No. 24 of 1999 mengenai Perlindungan  dan Pembangunan dari 

lingkungan Kawasan Perairan 

- United Emirate Arab Law No. 11 of 2003 on Estabilishment of Protected 

Areas in UEA mengenai segala aktivitas yang mengganggu habitat flora dan 

fauna dalam kawasan perairan UAE. 

- Title II of Public Law 97-293 is known as the Reclamation Reform Act of 1982 

(RRA) tentang peraturan pelaksanaan reklamasi.  

- The Incheon Free Economic Zone (IFEZ) mengenai pembangunan kawasan 

reklamasi di kawasan Incheon , Korea Selatan.  

- United States Environmental Regulation mengenai peraturan pelestarian 

lingkungan pasca pembangunan suatu kawasan. 

- Pacific Rim Environmental Regulation: A Western Perspective of Several 

Countries Environmental  Liability Laws. 

- Korea’s Environmental Impact Assessments (EIA) mengenai peraturan 

penataan lingkungan serta dampak pengembangan kawasan terhadap 

lingkungan. 

- The United States Coastal Zone Management Act of 1972 (pedoman Incheon 

dalam mengadakan reklamasi). 

- Korean Coastal Zone Management Act of 1999 ( Korean CZMA ) tentang 

pengaturan zona kelautan pada kawasan di Korea. 

 

B. Peraturan Perundangan di Indonesia 

- Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (Peraturan Menteri 

PU No. 4/PRT/M/2007) yang mencakup penjelasan tentang faktor-faktor yang 
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harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan reklamasi, 

yaitu aspek fisik, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tata lingkungan dan 

hukum, aspek kelayakan, perencanaan dan metode yang digunakan. Pedoman 

ini juga memberikan batasan, persyaratan dan ketentuan teknis yang harus 

dipenuhi agar suatu wilayah dapat melakukan reklamasi pantai.  

- Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang 

memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan 

memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. 

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 

yang mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa jiwa reklamasi 

yang bersifat teknis dan pembiayaan serta tata perizinan dari reklamasi. 

- Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, 

Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), 

Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan 

wilayah pesisir diatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, 

pengelolaan, pengawasan dan pengendalian.  

- Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2012 mengenai Reklamasi di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil. 

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/ PRT/2010 Tentang Pedoman 

Revitalisasi Kawasan 

- Surat Keputusan Presiden No.52 Tahun 1995 mengenai Reklamasi Pantai 

Utara Jakarta 

- Peraturan Daerah Semarang Nomor 8 tahun 2004 tentang Tata Ruang Kota 

Semarang. 

- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 merupakan peraturan yang 

mengatur pembatasan kegiatan manusia termasuk industri yang dapat 

menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan mutu laut. 

- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-

Pulau Kecil Terluar 
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- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang 

Perencanaan PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 27 Tahun 2007. Pada UU yang baru ini, pengelolaan wilayah 

pesisir dapat lebih optimal dengan negara bertanggung jawab atas Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada 

pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan 

- Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 mengenai Pengerukan 

dan Reklamasi 

- Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004  pasal 12 mengenai penata gunaan 

tanah reklamasi 

- Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 410-

1293 mengenai status penertiban tanah reklamasi. 

- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

Per.08/Men/2009 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Terkecil. 

 

2.20.  Contoh Pelaksanaan Reklamasi Beberapa Negara di Dunia 

 Reklamasi sudah dilaksanakan berbagai negara di belahan dunia. Beberapa 

negara yang telah berhasil melaksanakan reklamasi serta aspek-aspek yang 

berpengaruh pra dan pasca reklamasi adalah sebagai berikut : 

1.  Bandara Kansai, Osaka, Jepang 

 Menurut sumber dari Perencanaan Kota (2013), bandara internasional ini 

dibangun di atas lahan reklamasi di Teluk Osaka, Jepang. Pengerjaan bandara ini 

dimulai pada tahun 1999 dengan luas lahan 542 Ha. Bandara tersebut dilengkapi 

dengan terminal penumpang berlantai empat dengan panjang bangunan 1,7 km. 

Dirancang oleh arsitek Italia kenamaan, Renzo Piano dan Noriaki Okabe. Sampai 

dengan saat ini, bangunan tersebut tercatat sebagai terminal penumpang 
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terpanjang di dunia. Bentuk arsitektur  dari bandara ini berupa atap yang 

membumbung serta atrium yang tampak megah, memanjang memisahkan antara 

lantai unrtuk kepentingan domestik dan penerbangan internasional. Untuk 

terminal kedatangan internasional yang menuju ke bagian imigrasi dan 

pengklaiman bagasi, dilakukan di tingkat pertama. Sedangkan terminal 

keberangkatan internasional, pengambilan tiket dilakukan di lantai empat. 

Sementara itu, penumpang dapat menaiki pesawat dari lantai tiga. Dibawah ini 

merupakan detail layout bandara Osaka, Jepang. 

 

Gambar  2.78 Detail layout bandara Osaka, Jepang 

Sumber : perencanaankota.blogspot.com (2013) 

 

 Informasi dari Wikipedia (2011), dalam setiap tahun, penumpang yang 

singgah di bandara ini bertambah  sebesar 2,5 juta orang. Terletak sekitar tiga mil 

dari tepi laut, Kansai International Airport tampak moderen namun bersahabat, 

dan merupakan satu-satunya di dunia sebagai bandara yang berlokasi di lepas 

pantai dan beroperasi selama 24 jam penuh. Bandara yang dibangun dengan 

mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat. ini melayani penerbangan 24 

kota di Jepang dan 69 keberangkatan setiap harinya. Rute internasional melayani 

71 kota yang ada pada 30 negara dengan 660 keberangkatan. Untuk pekerjaan 

konstruksi, proyek ini membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun yang digunakan 

untuk pekerjaan reklamasi. Pada awalnya, hanya ada satu landasan pada bandara 

tersebut. Fungsi bandara sebagai pintu gerbang Jepang, membuat pemerintah 

membuat rencana besar dimana pada akhirnya dikembangkan menjadi tiga 

landasan.  Berikut adalah interior dari bandara Osaka. 
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Gambar 2.79 Interior bandara Osaka, Jepang 

Sumber : wikipedia.com (2011) 

 

2.    Tjao Fei Dian, Tian Jin, China 

 Tjao Fei Dian merupakan suatu kawasan baru yang berada di pantai timur 

Tian Jin, Beijing dan posisi yang tepat berada di barat laut Kuning. Menurut 

Chinadaily (2008), kawasan yang di reklamasi pada tahun 2003 ini adalah salah 

satu kawasan yang memiliki kemajuan pesat terutama bidang perekonomian dan 

pusat perindustrian kota Beijing yang menunjang kehidupan masyarakat. Berada 

di kawasan Laut Kuning yang menjadi sentral dari aktivitas transportasi dan 

ekonomi di sisi-sisi pantai, kawasan ini mendunia karena intensitas perkembangan 

ekonominya yang pesat. Pada gambar 2.73, kawasan ini merupakan kawasan 

tempat berlabuh banyak kapal. 

 

Gambar 2.80 Kawasan Tjao Fei Dian 

Sumber : www.chinadaily.com.cn (2008) 

 

http://www.chinadaily.com.cn/
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 Berdasarkan dari situs en.ccccltd.com.cn (2007), Tjao Fei Dian terus 

melakukan perluasan daratan dengan membangun tempat perindustrian dan 

pelabuhan. Alasan lain Tjao Fei Dian diperluas adalah untuk bersaing dengan 

negara lain dalam perhelatan perkembangan kawasan Asia Pasifik. Selain 

perluasan daratan, revitalisasi kawasan juga dilakukan guna menyukseskan acara 

Olimpiade Beijing 2008 dengan merelokasi kawasan yang mengganggu 

transportasi dan kawasan berpotensi menyebabkan polusi udara. Sampai saat ini 

total lahan yang direklamasi adalah 2000 Ha. Perluasan kawasan ini ada pada 

gambar 2.74. 

 

Gambar 2.81  Perluasan kawasan Tjao Fei Dian 

Sumber : en.ccccltd.com.cn (2007) 

 

3.  Tokyo Bay , Tokyo, Jepang 

 Tokyo Bay adalah sebuah kawasan reklamasi yang terdiri dari kumpulan 

pelabuhan besar berlokasi di Tokyo, Jepang. Letak pelabuhan ini tepat berada di 

antara Chiba Prefektur, Tokyo dan Kanagawa Prefektur. Pelaksanaan reklamasi 

kawasan ini dimulai pada abad ke 16 yang dipimpin oleh kerajaan Edo. Namun 

pelaksanaan reklamasi terhenti dan berpindah tangan pada tahun 1886 yang 

dilanjutkan kembali oleh pemerintahan selanjutnya. Tokyo Bay mulai dibangun 

lagi pada tahun 1955 seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.82  Kawasan Tokyo Bay tahun 1955 

Sumber : architecturalmoleskine.blogspot.com (2003) 

 

 Berdasarkan informasi dari Japanpropertycentral (2005), dimulai tahun 

1955, pemerintah Jepang berhasil membangun Jepang menjadi daerah dengan 

perekonomian, industri kimia serta penduduk sekitar sudah mulai berkembang 

seiring waktu berjalan dan mulai dibangunnya kawasan hunian dan tempat 

rekreasi. Pelabuhan besar ini juga membuat kota Tokyo menjadi kota 

metropolitan besar di dunia dalam waktu yang singkat. Masuk tahun 1966, 

pelebaran Tokyo Bay dilakukan seiring padatnya lalu lintas seperti kapal-kapal 

besar dari negara lain berlabuh. Hingga kini total lahan dari Tokyo Bay adalah 

seluas 2200 km2 dengan kedalaman laut sebesar 1200 km. Tokyo Bay menjadi 

kawasan yang sangat tertata seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.83  Tokyo Bay, Jepang  

Sumber : japanpropertycentral.com (2005) 

http://architecturalmoleskine.blogspot.com/2011/10/metabolist-movement.html
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4.  Semakau Landfill , Singapura 

 Menurut informasi dari reklamasidaratan.wordpress.com (2007), 

Semakau landfill adalah kawasan buatan yang berada di pulau Semakau, 

Singapura ini merupakan TPA lepas pantai pertama di dunia dan sebagai pusat 

kawasan konservasi biota laut di Singapura. Kawasan ini telah beroperasi pada 1 

April 1999 memiliki total luas lahan 350 Ha serta berada pada jarak 8 km dari 

lepas pantai kota Singapura. Pembangunan Semakau landfill telah menghabiskan 

dana sebesar  610.000.000 Dolar Singapura atau setara dengan 50 Milyar Rupiah.  

Dibawah ini adalah kondisi Semakau landfill dari atas. 

 

Gambar 2.84  Kondisi Semakau Landfill dari atas 

Sumber : reklamasidaratan.wordpress.com (2007) 

 

 Semakau landfill dilengkapi dengan tanggul penahan yang berada di 

bagian timur laut yang dilapisi dengan membran kedap air sepanjang 7 km. 

Dengan kapasitas daya tampung pengolahan limbah dan TPA sebesar 63 juta m3,  

diharapkan bisa menampung melebihi target yaitu tahun 2040. Dalam sehari, 

Semakau landfill menampung 1400 ton sampah pembakaran dan 600 ton sampah 

non limbah. Pada bulan Juli 2005, Semakau Landfill telah dibuka untuk tempat 

rekreasi berbasis konservasi keanekaragaman hayati bagi masyarakat umum, 

terlihat pada gambar 2.77. 
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Gambar 2.85  Semakau Landfill 

Sumber : http://hmibecak.blogspot.com/reklamasi-singapura (2007) 

 

5.  Bandara Incheon, Korea Selatan 

 Bandara internasional Incheon merupakan bandara terbesar pertama di 

Korea Selatan. Letaknya berada di antara kota Yongjong dan Yonggyu. Menurut 

reklamasidaratan.wordpress.com (2007), bandara ini dibangun pada tahun 1992 

dan  berlokasi 32 km dari Seoul dan memiliki total luas lahan 5600 Ha. Sebanyak 

4700 Ha dari total luas lahan merupakan lahan reklamasi dengan total material 

1800 mm3. Adapun material yang terkandung adalah 80% dari material berasal 

dari laut dan 20% berasal dari gunung dan perbukitan. Dibawah ini adalah 

keadaan Bandara Incheon dari udara. 

 
 

Gambar 2.86  Kondisi Bandara Incheon dari Atas 

Sumber : reklamasidaratan.wordpress.com (2007) 

 

http://hmibecak.blogspot.com/reklamasi-singapura
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 Pada akhir tahun 2013, bandara Incheon melayani  88 penerbangan yang 

berada di 182 kota di seluruh dunia. Sejak bandara dibuka pada Maret 2001 

sampai akhir tahun 2013, telah menangani lebih dari 2,4 juta penerbangan, 372 

juta penumpang dan 28 juta ton kargo. Lebih dari 30 fasilitas di bandara ini, 

termasuk menara kontrol jalan, pembangkit listrik, safety airside check point, 

lokakarya pemeliharaan, dan kompleks perkantoran, akan dibangun. Bandara 

Incheon akan memperluas bisnis non-aeronautika seperti memperbanyak hotel 

serta tempat rekreasi, mengikuti perkembangan bandara yang semakin padat, 

seperti terlihat pada gambar 2.87. 

 

Gambar 2.87  Bandara Incheon 

Sumber : http://repository.usu.ac.id/bitstream (2013) 

 

6.  Palm Island, Dubai, Uni Emirat Arab 

 Palm Island merupakan kepulauan buatan di Dubai, Uni Emirat Arab 

dimana infrastruktur perdagangan dan hunian akan dibangun. Menurut informasi 

dari Prioshome (2008), kepulauan ini menjadi proyek reklamasi tanah terbesar di 

dunia dan membentuk kepulauan buatan terbesar di dunia. Kesemuanya dibangun 

oleh Nakheel Properties, sebuah pembangun properti di Uni Emirat Arab, yang 

menyewa kontraktor pengerukan Belanda, Van Oord, salah satu ahli terkenal 

dalam reklamasi tanah. Pulau-pulau itu adalah Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali dan 

Palm Deira. Kepulauan ini diciptakan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata di Dubai. Setiap pulau 

http://repository.usu.ac.id/bitstream
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_buatan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dubai
http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Emirat_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Nakheel_Properties
http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Emirat_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Palm_Jumeirah
http://id.wikipedia.org/wiki/Palm_Jebel_Ali
http://id.wikipedia.org/wiki/Palm_Deira
http://id.wikipedia.org/wiki/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
http://id.wikipedia.org/wiki/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
http://id.wikipedia.org/wiki/Dubai


95 
 

akan berbentuk pohon palem, diatapi sebuah sabit, dan akan memiliki jumlah 

besar penghunian, kebutuhan dan pusat hiburan. Palm Islands terletak di lepas 

pantai Uni Emirat Arab di Teluk Persia dan akan menambah 250 km pantai kota 

Dubai. Gambar 2.88 menunjukkan proses pembangunan dan pengembangan 

kawasan Palm Island. 

 
 

Gambar 2.88 Proses pembangunan Palm Island 

Sumber : prioshome.blogspot.com (2008) 

 

 Dari informasi Pulsk (2010), dua pulau pertama akan dibangun dengan 

sekitar 100 juta meter kubik batu dan pasir. Material pembangunan Palm Deira 

sekitar 1 miliar m3 batu dan pasir. Semua bahan berasal dari UEA. Terdapat 

sekitar 5.000.000 m³ batu dalam lembah pemecah gelombang di bawah laut. Di 

ketiga pulau tersebut akan dibangun lebih dari 100 hotel mewah, villa dan 

apartemen eksklusif tepi pantai, marina, taman hiburan air, restoran, pusat 

perbelanjaan, fasilitas olah raga dan spa kesehatan. Pembangunan Palm Jumeirah 

dimulai bulan Juni 2001. Kemudian, Palm Jebel Ali diumumkan dan reklamasi 

dimulai. Palm Deira, yang direncanakan seluas 46.35 m2 dan perusahaan 

pembangun, Nakheel, mengklaim luasnya melebihi Paris, konstruksi dimulai 

tahun 2003. Pembangunan akan selesai untuk 10-15 tahun berikutnya. Sampai 

saat ini, Palm Island memiliki wujud indah seperti pada gambar dibawah ini. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pohon_palem
http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Emirat_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Dubai
http://prioshome.blogspot.com/2011/01/palm-island-dubai.html
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taman_hiburan_air&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Palm_Jumeirah
http://id.wikipedia.org/wiki/Paris
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Gambar 2.89 Palm Island, Dubai 

Sumber : pulsk.com (2010) 

 

2.21.  Contoh Pelaksanaan Reklamasi di Indonesia 

 Reklamasi sudah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa 

daerah yang telah melaksanakan reklamasi serta aspek-aspek yang berpengaruh 

pra dan pasca reklamasi adalah sebagai berikut: 

 

1.   Kawasan Boulevard, Manado, Sulawesi Utara 

 Boulevard merupakan kawasan reklamasi pantai terpanjang di Indonesia. 

Awalnya berbentuk jalan yang direklamasi oleh pemerintah kota Manado pada 

akhir tahun 1980 dengan tujuan memperlancar transportasi. Berdasarkan Sulawesi 

Bisnis (2002), pantai direklamasi untuk jalan sepanjang 4,3 km  dari panjang garis 

pantai Manado 18,7 km. Pembangunannya diresmikan tahun 1993. Pengembang 

(developer) yang melakukan reklamasi adalah PT Bahu Persada, PT Mega Surya 

Nusa Lestari, PT Multi Cipta Perkasa Persada Nusantara, PT Gerbang Nusa 

Perkasa, PT Sulenco dan PT Papetra Perkasa Utama.    

    Dua tahun setelah jalan diresmikan, yaitu tahun 1995, pemerintah 

mengijinkan pengembang (developer) mereklamasi pantai untuk kegiatan bisnis. 

Panjang pantai yang direklamasi oleh pengembang sama dengan panjang jalan, 

yaitu 4,3 km dengan lebar antara 100-150 meter. Luas total pantai yang 

direklamasi 67 Ha. Dibawah ini merupakan gambar penampakan dari atas 

kawasan Boulevard yang terlihat sangat padat.  

http://prioshome.blogspot.com/2011/01/palm-island-dubai.html
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Gambar 2.90 Kawasan Boulevard Manado 

Sumber : sulawesi.bisnis.com (2002) 

 Selain sebagai kawasan bisnis, Boulevard juga merupakan salah satu 

eksotisme kota Manado yang menarik saat menyaksikan sunset dan menanti 

tibanya udara sejuk malam di kota Manado. Boulevard bukan nama 

sesungguhnya. Nama yang sebenarnya adalah jalan Pierre Tendean, namun di 

kalangan masyarakat Manado lebih senang menyebutnya Boulevard. 

Kehadirannya menjadi pusat perkembangan kota Manado yang modern. 

Lokasinya yang strategis menjadi magnet bagi para pelaku bisnis (businessmen). 

Banyak perkembangan dan perubahan yang terus terjadi di kawasan ini. 

2.  Kawasan Teluk Jakarta ( Pantai Utara Jakarta )  

 Dalam informasi rekalamasidaratan.wordpress.com (2007), Teluk Jakarta 

adalah sebuah teluk di perairan laut Jawa yang terletak di sebelah utara provinsi 

DKI Jakarta, Indonesia. Di teluk ini, bermuara 13 sungai yang membelah kota 

Jakarta. Teluk Jakarta memiliki luas sekitar 514 km2 ini merupakan wilayah 

perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata mencapai 15 meter. Kepulauan 

Seribu yang terdiri atas 108 pulau adalah gugusan kepulauan yang berada di Teluk 

Jakarta. Berikut gambar 2.91 yang merupakan proyek pembangunan kawasan 

Teluk Jakarta. 

 

http://sulawesi.bisnis.com/read/20140304/32/176011/pemkot-manado-siapkan-masterplan-tata-kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Teluk
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Seribu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Seribu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
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Gambar 2.91 Proyek pembangunan Teluk Jakarta 

Sumber : reklamasidaratan.wordpress.com (2007) 

 

 Berdasarkan buku Proyek Pantura dari A.R. Soehoed (2004),  reklamasi 

ini menggunakan sistem reklamasi urugan dengan cara hydraulic fill dan blanket 

fill . Pada cara blanket fill, seluruh wilayah reklamasi diurug dahulu sampai 

ketinggian tertentu dengan luasan lebih lebar dari luas kawasan yang 

direncanakan sebelumnya. Setelah selesai, urugan yang berlebih dikeruk dan 

dibuang. lalu dengan cara hydraulic fill, tanggul (bangunan pengaman reklamasi) 

dibuat dahulu di dalam air, kemudian disusul dengan urugan dan soil 

improvement (lapisan tanah lunak yang dipadatkan). Sistem hydraulic fill lebih 

banyak dipergunakan karena keperluan bahan lebih sedikit daripada sistem 

blanket fill, akan tetapi hydraulic fill memiliki cara yang lebih rumit. Pada dasar 

laut yang landai dan dangkal digunakan sistem blanket fill terlebih dahulu lalu 

disusul dengan hydraulic fill. 

 Proyek reklamasi ini dilakukan oleh Pemerintah Jakarta dengan tujuan 

untuk membangun kawasan tersebut menjadi kawasan aktifitas bisnis dan 

perekonomian serta menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan elit. Dengan 

dilakukannya reklamasi pantai tersebut diharapkan predikat Jakarta berubah 

menjadi Water Front City. Menurut jakarta.go.id (2010), pemerintah berupaya 

untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sekita 2,7% pertahun dan berupaya 

mengatasi kesulitan penyediaan ruang serta merubah kesan kumuh pada Pantai 

Utara Jakarta menjadi kesan formal bernuansa elit seperti gambar 2.92. 

http://sulawesi.bisnis.com/read/20140304/32/176011/pemkot-manado-siapkan-masterplan-tata-kota
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Gambar 2.92 Teluk Jakarta dari atas 

Sumber : www.jakarta.go.id (2010) 

 

3.  Pulau Serangan, Bali 

 Desa Serangan sebagai salah satu obyek pariwisata di Bali tak luput dari 

perhatian. Berdasarkan situs wisatabaliaga.com (2002), sebelum adanya proyek 

 pengembangan pulau Serangan, luas keseluruhan pulau serangan adalah seluas 

112 hektar. Sejak adanya proyek pengembangan pulau Serangan oleh PT. Bali 

Turtle Island  Development ( BTID) pada tahun 1996 penambahan luas daratan 

dari Pulau Serangan di reklamasi sebanyak 379 hektar sehingga, luas seluruhnya 

setelah direklamasi menjadi 491 hektar. Proyek yang dibangun dengan mega 

proyek dan investasi yang menelan biaya ratusan milyard tersebut telah merubah 

wajah pulau kecil tersebut dengan cara mereklamasi  pantai di sebelah timur, 

selatan, barat daya, dan sebagian di utara pulau Serangan. Dibawah ini adalah 

gambar Pulau Serangan dari atas. 

 

Gambar 2.93  Pulau Serangan 

Sumber : www.wisatabaliaga.com (2002) 

http://www.jakarta.go.id/
http://www.wisatabaliaga.com/
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4.  Pantai Marina, Semarang, Jawa Tengah 

 Pantai Marina adalah salah satu objek wisata pantai yang berada di kota 

Semarang, Jawa Tengah. Pantai ini menyimpan pemandangan eksotis khas kota 

Semarang. Dahulu, tempat ini merupakan hutan bakau dan tambak, tapi 

pemerintah setempat mengubahnya menjadi tempat rekreasi dengan cara 

reklamasi daratan. Berdasarkan Academiaedu (2009), hasil reklamasi dari hutan 

bakau ini, sekarang berupa perumahan, pertokoan, dan perkantoran, di sebelah 

selatan pantai. Dibangun mulai tahun 1979, total pengurugan dari pantai ini 

memiliki total 15 juta m3. Pantai Marina saat ini sudah mulai padat akan 

banyaknya kawasan seperti pada gambar 2.94. 

 

Gambar 2.94  Kawasan Pantai Marina 

Sumber : https://www.academia.edu/4432623/Reklamasi_Pantai (2009) 

 

5.  Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan 

 Pantai Losari merupakan icon Kota Makassar yang sering dikunjungi 

oleh para wisatawan. Menurut Wartatimur (2004), pemerintah Makassar 

melakukan reklamasi dengan memperluas lahan yang dilakukan di awal tahun 

2000 dengan luas total 600 Hektar untuk mengembangkan pariwisata kota 

Makassar dengan dibangunnya Centre Of Point Indonesia. Lalu pada tahun 2004, 

diadakan revitalisasi pantai Losari guna memperbaharui kawasan yaitu adanya 

pembangunan anjungan seluas 100.000 m3, total luas kawasan sebesar 11 Ha 

dengan volume timbunan 600.000 m3. Peruntukan ruang sebesar 30% parkir dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Reklamasi_daratan
https://www.academia.edu/4432623/Reklamasi_Pantai
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pelebaran jalan, 30% ruang hijau kota, dan 40% pedestian, pelataran. Dibawah 

merupakan gambar dari pelaksanaan revitalisasi kawasan Pantai Losari. 

 

Gambar 2.95  Pelaksanaan revitalisasi pantai Losari tahun 2004 

Sumber : http://wartatimur.com/reklamasi.jpg (2004) 

 Pantai Losari memiliki keunikan dan keistimewaan yang sangat 

mempesona. Salah satu keunikannya adalah para pengunjung dapat menyaksikan 

terbit dan terbenamnya matahari di satu posisi yang sama. Pantai ini juga menjadi 

kawasan dengan penataan yang sangat apik seperti pada gambar 2.89.  

 

Gambar 2.96  Kondisi pantai Losari 

Sumber : http://jejaksamudera.blogspot.com/reklamasi-pantai_20.html (2013 

http://wartatimur.com/reklamasi.jpg
http://jejaksamudera.blogspot.com/reklamasi-pantai_20.html

