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KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr. Wb.

 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi

kami nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulisan makalah Ekonomi

Sumber Daya Lahan yang bertajuk “Permasalahan Konversi Lahan di Pantai

Indah Kapuk” ini dapat diselesaikan.

 Lahan merupakan sumber daya strategis dalam pembangunan berdasarkan

fungsinya tersebut kini lahan menjadi aspek penting yang harus digunakan secara

optimal dan lestari sesuai karakteristiknya. Saat ini lahan tidak digunakan

sebagaimana mestinya, seperti yang terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk.

 Beranjak dari fenomena itu sengaja kami hadirkan makalah ini sebagai

referensi konversi lahan, sehingga kita dapat mengkaji permasalahan yang timbul

akibat konversi lahan. Selain itu juga, makalah ini kami hadirkan untuk memenuhi

tugas mata kuliah  ekonomi sumber daya lahan.

 Dalam penyusunan makalah ini sudah barang tentu banyak pihak-pihak yang

terkait, untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1.Ir. Nindyantoro dan Parulian Hutagaol, selaku dosen ekonomi sumber daya

lahan, terima kasih atas ilmu dan pikiran-pikiran kritisnya.

2.Orang tua kami yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa

mendoakan kami.

3.Teman-teman di departemen ESL (Ekonomi Sumber Daya dan

Lingkungan), semangat terus ya!

 Kami sadar bahwa dalam penyusunan makalah ini banyak kekurangannya,

oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya

semoga makalah ini berguna bagi kita semua. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

         Bogor, 14 Maret 2007

         Penulis
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BAB I



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir

semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan seperti sektor pertanian,

kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi sejalan

dengan meningkatnya aktivitas pemangunan dan meningkatnya pertambahan

penduduk, kebutuhan akan lahan juga meningkat dengan pesat sementara

ketersediaan dan luas lahan pada dasarnya relatif tetap. Walaupun kriteria

lahan yang diperlukan untuk setiap sektor berbeda, akan tetapi pada

kenyataannya masih sering terjadi benturan kepentingan dan alih fungsi

lahan.

Kasus alih fungsi lahan yang biasa disebut konversi lahan sering muncul

kepermukaan dan menimbulkan problematika. Wilayah Jakarta Utara yang di

dalamnya terdapat daerah Pantai Indah Kapuk menghadirkan permasalahan

baru dibalik permukiman yang mencirikan eksklusivitas dan kehidupan kaum

urban.

Dirubahnya fungsi lahan yang merupakan rawa dan hutan mangrove yang

berfungsi sebagai daerah resapan air menjadi lahan permanen mengakibatkan

air yang semula terhimpun di wilayah ini kemudian menjadi genangan-

genangan disekitarnya yang meluap apabila musim penghujan tiba, selain itu

disekitar Jakarta terutama kawasan Jakarta Utara kondis air tanah sudah

mengalami penyusutan dan kerusakan baik dari segi kualitas maupun

kuantitas.

Lahan di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK) dimanfaatkan untuk berbagai

sektor yang bertolak belakang dan tidak saling mendukung. Kawasan yang

pada awalnya adalah suaka margasatwa dan ikatan mata rantai ekosistem

yang dinamis kini hanya menjadi asset ekonomi yang menghasikan profit

bagi pihak-pihak tertentu yang mencari keuntung dari proyek tersebut yang

bernilai ekonomis lebih diprioritaskan dibanding proyek pelestarian

lingkungan dan sumberdaya.



Padahal dengan mengambil keuntungan dari profit yang justru merusak

ekosistem, ekologi dan keanekaragaman hayati justru mendatangkan

permasalahan dan kerugian yang lebih besar. Contohnya adalah masalah

banjir yang setiap tahunnya melanda Jakarta. Daerah Pantai Indah Kapuk

dengan permukiman yang bernama Pondok Indah Kapuk dibangun di wilayah

di bawan permukaan air laut. Akibatnya alih fungsi lahan yang bersifat

permanent ini membuat tidak adanya resapan air, akibatnya banjir akan

terjadi di sekitar wilayah Pantai Indah Kapuk. Namun kawasan perumahan

elite tersebut tidak mersakan masalah ini karena air pada lahan basah ini

dialirkan ke wilayah-wilayah sekitaranya. Lahan ini juga mengalami

penurunan, dapat dilihat dari jalan tol menuju bandara Seokarno-Hatta, lahan

daerah tersebut semakin rendah bahkan menjadi lebih rendah dari kawasan

Pantai Indah Kapuk. Hal ini disebabkan, karena jalan tol yang terletak di

dekat kawasan ini harus menampung beban mobil setiap waktu.

Pola pemanfaatan lahan masih dianggap permasalah sektoral sehingga

masalah ini menjadi agenda subwilayah yang kadang terabaikan bahkan

menjadi suatu masalah yang dibayar dengan sejumlah uang tertentu, padahal

kriteria setiap kawasan berbeda. Keadaan tanah dan kondisi lahan harus

sesuai dengan pola pemanfaatnnya, sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi

dalam pemanfaatan lahan yang dapat berakibat fatal.

Untuk mencegah permasalahan yang semakin kronis maka yang harus

dilakukan adalah evaluasi sumberdaya lahan, perencanaan pembangunan

lahan, penegakan hukum bagi pihak yang melanggar, menjaga dan

memperbaiki ekosistem di wliayah Pantai Indah Kapuk, menysusun langkah

strategis guna memperbaiki tata guna lahan dan tata ruang wilayah sehingga

ada alternative daerah resapan air di Pantai Indah Kapuk dan pencegahan

serta langkah alternatif dalam mengantisipasi debit air permukaan yang

semakin besar ke wilayah sekitar Pondok Indah Kapuk serta sulitnya pasokan

air tanah pada saat musim kemarau.

Manusia harus tetap bertanggungjawab untuk mencari dan menemukan

pendekaan dan teknologi terbaik serta menjalankannya dengan sungguh-

sungguh agar bencana dan kutukan sumberdaya alam dapat dihentikan,



sehingga lahan sebagai sumberdaya bernilai strategis dapat didistribusikan

dan dimanfaatkan dengan benar dengan nilai ekonomis dan tetap menjaga

kelestarian lingkungan serta potensi sumberdaya alam di dalamnya.

1.2. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penulisan ini adalah

memberikan penjelasan dan wawasan tentang bagaimana alih fungsi lahan

atau yang biasa disebut konversi lahan terjadi di kawasan Pantai Indah

Kaptuk serta mengkaji bagaimana dampak esensial dari alih fungsi lahan

tersebut bagi ekosistem makhluk hidup dan manusia. Selain itu, penulisan ini

bertujuan agar kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya

supaya nantinya dalam mengambil tindakan dalam aspek pengelolaan

sumberdaya lahan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan

pengembangan berkelanjutan (sustaneability-development) menurut trilogy

pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi.

1.3. RUMUSAN MASALAH

Masalah yang kami angkat adalah mengenai konversi lahan yang terjadi di

Pantai Indah Kapuk shingga terjadi permasalahan bagi wilayah sekitarnya.

Bagaiman konversi lahan menjadi alasan utama dalam kurangya daerah

resapan air di wilayah Jakarta yang hampir tiap tahunnya dilanda banjir dan

solusi agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan tidak hanya pada sektor

hulu saja, akan tetapi juga pada sektor hilir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



Meningkatnya kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan untuk

keperluan produksi pertanian maupun untuk keperluan lainnya memerlukan

pemikira seksama dalam mengambil keputusan pemamfaatan yang paling

menguntungkan dari sumberdaya lahan yang terbatas, dan sementara itu juga

melakukan tindakan konservasinya untuk pengunaan di masa mendatang (

Santun.1985 ). Hal ini menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penggunaan

lahan sehingga pelaksanaannya dapat efisien. Dalam hal pengambilan kebijakan

yang berenaan dengan hajat banyak faktor. Prinsip dasar dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan adalah pemahaman terhadap keterkaitan antara

peraturan-peraturan dalam satu sistem yang  merupakan suatu kesatuan yang utuh,

dan bahwa operasionalisassi suatu peraturan harus dapat dikembalikan pada

konsepnya, yakni asas hukum yang mendasarinya ( Maria.2001 ).

 Berhubungan dengan dengan permasalahan ledakan penduduk yang

menjadi permasalahan umum  dalam pemamfaatan lahan secara berimbang.

Faktor soaial atau kependudukan berkaitan erat dengan peruntukan lahan bagi

pemukiman atau perumahan secara liuas ( Muhaji.at.al.1992 ).  Program

pembangunan yang dibuat dan dilaksanakan harus menyesuaikan dengan keadaan

di lapangan. Tiga tahap kegiatan berdasarkan skala dan intensitasnya, yang

merupakan baian dari  perencanaan pembangunan, yaitu : (i) Investasi

sumberdaya ( resource inventiry ), (ii) kelayakan proyek, (iii) perencanaan usaha

tani (  farm planning ) ( Santun. 1985 ).

 Pengalihan fungsi lahan menjadi sumber kerusakan keseimbangan lahan

itu sendiri. Banyak Alih fungsi lahan mengandung pengertian perubahan

pengunaan lahan oleh manusia ( Muhajir.at.al.1992 ). Kasus yang terjadi

melibatkan tingkah laku manusia yang melakukan pengolah lahan secara tidak

berimbang. Baik negara maju maupun negara berkembang permasalahan alih

fungsi lahan banyak terjadi.

Defenisi lahan basah menurut Konvensi Ramsar 1991 adalah daerah

payau, paya, tanah gambut atau perairan, baik yang bersifat alami maupun buatan,

tetap ataupun sementara, dengan perairannya yang tergenang ataupun mengalir,

tawar, agak asin ataupun asin, termasuk daerah-daerah perairan laut yang

kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu air surut ( Longgena. 2003



). Lahan basah berperan dalam Penyangga sumber kehidupan, siklus  air tanah dan

air sungai, dan siklus tanah dalam kesuburan kesuburan keanekaragaman hayati

flora, fauna, dan manusia.

Lahan untuk fungsi lindung banyak menjadi tempat pemukiman manusia

berkaitin dengan tata ruang yang semakin sempit. Pada daerah-daerah yang kritis,

maka kebikajan yang ada harus dapat memberikan arahan pada tindakan-tindakan

nyata yang tertuang dalam program-program seperti pemindahan penduduk diikuti

denag rehabilitasi ( Muhajir.at.al.1992 ). Ada beberapa faktor yang menyebabkan

pengalihfungsian lahan salah satu adalah pemukiman itu. Perubahan penggunaan

lahn yang mencolok pada periode 1978-1985 dan 1985-990 adalah dari

penggunaan sebagai lahan pertanian manjadi non pertanian terutama di tmpat

yang mudah tranportasinya ( Jurusan Tanah Fakultas Pertanian IPB.1990 ).

Bertambah banyak populasi manusia memberikan pengaruh yang besar

atehadap perkembangan pembukaan lahan. Hal ini dapat dilihat dengan bertambah

luasnya salah satu jenis panggunaan lahan atau berkurangnya jenis penggunaan

lahan yang berdampingan. Menurut Vink ( 1975 ) perubahan atau perkembangan

peggunaan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor alam dan faktor

manusia ( Jurusan Tanah Fakultas Pertanian IPB.1990 ). Dalm hal ini faktor yang

palingdominan dalam perubahan penggunaan lahan adalah faktor manusia.

BAB III

PEMBAHASAN



3.1. PEMANFAATAN LAHAN PANTAI INDAH KAPUK PADA AWALNYA

Pantai Indah Kapuk merupakan salah satu permukiman mewah yang

terletak di Jakarta. Pada awalnya area ini merupakan rawa yang terletak di bagian

utara Jakarta yang berfungsi sebagai daerah peresapan air. Bahkan di dalam area

ini terdapat hutan konservasi yang seharusnya dilindungi, akan tetapi keadaan

hutan konservasi tersebut sangat memprihatinkan dengan adanya sampah-sampah

yang berserakan, semak belukar dan warna tanahnya hitam pekat akibar

pencemaran minyak. Kawasan Pantai Indah Kapuk juga merupakan Suaka

Margasatwa Muara Angke tempat kawasan hutan mangrove.

Suaka Margasatwa Muara Angke merupakan bagian dari hutan Angke

Kapuk yang total luasnya 1.154,88 hektar. Sebagian besar hutan Angke Kapuk

sudah dikuasai PT Mandara Permai, pengembang yang membangun kawasan

permukiman Pantai Indah Kapuk.

Dari 1.154,88 hektar hutan yang ada di kawasan hutan Angke Kapuk,

827,18 hektar di antaranya diambil alih untuk permukiman, lapangan golf, tempat

rekreasi dan olahraga, bangunan umum, olahraga air, cottage, hotel, dan

kondominium.

Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi DKI, luas kawasan hutan yang

dipertahankan tinggal 327,7 hektar, terdiri atas hutan lindung (44,76 hektar),

hutan wisata (99,82 hektar), suaka margasatwa (25,02 hektar), kebun pembibitan

(10,5 hektar), transmisi PLN (23,70 hektar), Cengkareng Drain (28,39 hektar),

serta untuk keperluan jalan tol dan jalur hijau (95,50 hektar). Sebelum

dikembangkan kawasan permukiman, Suaka Margasatwa Muara Angke juga

tempat atau habitat satwa-satwa liar. Beberapa jenis satwa liar seperti burung

kareo padi (Amaurrornis phoenicurus), kuntul (Egretta spp), pecuk

(Phalacrocorax spp), belibis (Dendrocygna spp), dan raja udang (Todirhampus

spp). Di kawasan ini juga terdapat jenis burung endemik Pulau Jawa, yaitu bubut

jawa (Centropus nigrorufus). Selain dilindungi undang-undang, burung ini juga

dilindungi oleh aturan internasional karena termasuk dalam kategori rentan.

Banyak peneliti dari luar negeri datang ke kawasan Suaka Margasatwa Muara

Angke untuk meneliti jenis burung tersebut. Selain itu juga banyak terdapat satwa

lain seperti biawak (Varanus salvator) dan berbagai jenis ular seperti sanca



(Python reticulatus) dan kobra (Naja sputatrix). Di tempat itu juga ada monyet

ekor panjang (Macaca fascicularis) yang saat ini jumlahnya lebih kurang 60 ekor,

serta berang-berang (Aonix cinnerea).

Daerah ini mempunyai fungsi sebagai pengendali banjir. Sebagai upaya

melindungi kawasan penyerapan dan perlindungan terhadap abrasi pantai,

pemerintah Hindia Belanda saat itu menetapkan kawasan hutan bakau Muara

Angke sebagai kawasan konservasi. Suaka Margasatwa Muara Angke bisa disebut

sebagai salah satu ruang terbuka hijau yang secara ekologi masih memiliki

komponen biotik dan abiotik yang cukup lengkap.

Lahan yang terdapat di kawasan Pantai Indah Kapuk merupakan lahan

basah atau yang disebut wetland sehingga merupakan tempat ekosistem yang baik

bagi populasi burung air dan burung migran yang tidak dapat dilepaskan dari

ekosistem hutan mangrove di Pantai. Sedangkan definisi lahan basah menurut

Konvensi Ramsar 1991 adalah daerah payau, paya, tanah gambut atau perairan,

baik yang bersifat alami maupun buatan, tetap ataupun sementara, dengan

perairannya yang tergenang ataupun mengalir, tawar, agak asin ataupun asin,

termasuk daerah-daerah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam

meter pada waktu air surut.

3.2. PENYEBAB TERJADINYA KONVERSI LAHAN PANTAI INDAH

KAPUK

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan arus urbanisasi yang

cukup besar di Jakarta, diperlukan juga tempat permukiman. Hal ini dimanfaatkan

oleh PT Mandara Permai untuk mengembangkan kawasan permukiman. Tidak

hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai kawasan bisnis yang strategis

dengan memanfaatkan kawasan peresapan air di utara Jakarta yang sekarang

menjadi Pondok Indah Kapuk.

Pemanfaatan daerah peresapan air dan rawa untuk permukiman sangatlah

tidak bijaksana. Meskipun daerah tersebut berada pada satu meter di bawah

permukaan air laut, permukiman Pantai Indah Kapuk (PIK) dianggap sebagai

alternatif untuk tempat tinggal dan sentral bisnis di Jakarta. Keadaan topografi

yang seperti itu tentunya banyak menimbulkan permasalahan, seperti air pasang



dan banjir. Bahkan air di kawasan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi secara

langsung. Proyek pengembangan permukiman Pantai Indah Kapuk penuh dengan

kontroversi. Kontroversi berpangkal dari izin perubahan fungsi kawasan. Hutan

Angke Kapuk yang sejak 10 Juni 1977 ditetapkan Menteri Pertanian sebagai

hutan lindung dan sisanya untuk hutan wisata dan pembibitan, diubah menjadi

permukiman, kondominium, pusat bisnis, rekreasi, dan lapangan golf, dengan

syarat tetap menyediakan hutan lindung. Persetujuan perubahan fungsi tertulis

dalam SK Dirjen Kehutanan 31 Juli 1982.

Gubernur DKI setuju saja, karena peningkatan nilai ekonomi kawasan itu

lebih menggiurkan. Dalam bentuk rawa-rawa dan tambak nelayan, saat itu Ipeda

(Iuran Pembangunan Daerah) yang bisa ditarik hanya Rp 2.000/ha/tahun. Begitu

menjadi perumahan, DKI bisa mendapat Rp 2.000.000/ha/tahun. Kalau kawasan

yang berubah fungsi 831,63 ha, maka dana yang dihimpun mendekati Rp 2 miliar

setiap tahun. Tidak heran bila Gubernur segera mengeluarkan keputusan tanggal

15 Agustus 1984. Isinya menetapkan areal pengembangan hutan Angke-Kapuk.

Gubernur merasa tidak melanggar RUTR (Rencana Umum Tata Ruang)

dan RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota). Padahal, dalam master plan itu,

jelas disebutkan kawasan itu hanyalah untuk hutan lindung dan hutan wisata,

sekaligus mencegah banjir di bandara Soekarno-Hatta.

Dengan pertimbangan tersebut, proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk

dianggap dapat meningkatkan pendapatan daerah propinsi DKI Jakarta. Sehingga

pemprov DKI Jakarta merasa sah-sah saja menyetujui proyek tersebut.

Trilogi pembangunan yang meliputi aspek social, ekologi/lingkungan, dan

ekonomi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Aspek sosial dan lingkungan

diabaikan. Pembangunan hanya diprorioritaskan pada aspek ekonomi dengan

memandang pendapatan dan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur

pembangunan. Sedangkan pembangunan berkelanjutan tidak dilaksanakan

sehingga timbulah berbagai macam musibah dan persoalan yang lebih besar

akibatnya daripada penerimaan atau pembangunan yang diharapkan.

3.3. KONVERSI LAHAN TERKAIT DENGAN TATA RUANG LAHAN DI

DAERAH PANTAI INDAH KAPUK



Masalah banjir yang setiap tahunnya melanda ibukota Jakarta selalu

menjadi bahan pembicaraan. Banjir yang terjadi bukan hanya masalah sampah

yang menyumbat saluran air, akan tetapi masalah tata ruang lahan yang tidak

benar. Situ-situ atau area peresapan air telah diubah menjadi area permukiman.

Bahkan permukiman elite seperti PIK adalah bekas peresapan air dan hutan

lindung yang seharusnya dilindungi agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga.

Konversi lahan dari area peresapan air menjadi permukiman PIK

menimbulkan banyak permasalahan. Area yang seharusnya mencegah banjir di

kawasan bandara Soekarno-Hatta sudah hilang fungsinya. Hutan bakau yang

berfungsi sebagai penahan gelombang laut telah musnah. Padahal selain berfungsi

sebagai penahan gelombang dan abrasi oleh gelombang laut, hutan bakau adalah

habitat bagi binatang laut seperti  kepiting dan ikan air payau yang mempunyai

daya jual tinggi. Alangkah baiknya jika hal ini dimanfaatkan sebagai komoditas

dalam perekonomian.

Degradasi lingkungan dapat disebabkan oleh dua factor, yaitu

meningkatnya kebutuhan ekonomi (economic requirement) dan gagalnya

kebijakan (policy failure). Daya dukung lingkungan (carrying capasity) sangat

perlu diperhatikan. Dengan mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan

akan berdampak lebih buruk dari apa yang dihasilkan.

Dengan menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya alam dengan

bijaksanan, tentunya akan sangat menguntungkan umat manusia. Lahan peresapan

air jika digunakan sebagaimana mestinya akan dapat mencegah bencana. Sangat

tidak layak apabila daerah peresapan air digunakan sebagai area permukiman

dengan tidak memperhatikan lingkungan.

Untuk membangun suatu perekomian, tentunya juga harus

mempertimbangkan jangka panjangnya. Tidak hanya meraih keuntungan sesaat,

tetapi juga harus mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan agar tidak

mengalami kerugian yang besar.

3.4. DAMPAK KONVERSI LAHAN TERHADAP KESEIMBANGAN

EKOSISTEM DI PANTAI INDAH KAPUK



Adanya pertambahan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan

penduduk di Indonesia mengakibatkan adanya peningkatan kebutuhan lahan

sehingga menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Lahan adalah

sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup begitu juga

dengan kaitannya dengan kehidupan manusia. David Ricardo, seorang ahli

ekonomi berkebangsaan Inggris menunjukan bahwa tinggi rendahnya sewa tanah

disebabkan oleh perbedaan tingkat kesuburan tanah. Fungsi tanah bagi kegiatan

pertanian diantaranya adalah untuk bercocok tanam, beternak maupun budidaya

ikan. Kebutuhan akan lahan dipertegas dengan adanya alasan pembangunan dan

pengembangan aspek kewilayahan dalam rangka mewujudkan suatu sistem tata

ruang urban yang bersifat modern, sentralistik dan cenderung mewah.

Menurut Jayadinata, Johara (1999), Pembangunan adalah mengadakan,

membuat, mengatur sesuatu yang belum ada. Sedangkan pengembangan ialah

memajukan, memperbaiki, atau meningkatkan yang sudah ada. Pembangunan dan

pengembangan dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Tata guna lahan secara sederhana dapat diartikan sebagai pola penggunaan

lahan di suatu daerah yang berhubungan dengan kegiatan manusia terhadap obyek

tersebut. Pembangunan perumahan Pantai Indah Kapuk pada dasarnya mencirikan

eksklusivitas dengan menghadirkan konsep berbeda dengan perumahan elite

lainnya dengan fasilitas yang serba lengkap dan berciri masyarakat urban dengan

segala kemudahan bagi para penghuninya yang notabene merupakan kaum

metropolis yang memiliki penghasilan diatas rata-rata. Kemudian para

pengembang mengadakan, membuat, mengatur dan ingin menciptakan suatu

hunian yang strategis di lahan yang belum di sentuh oleh kepentingan ekonomi.

Namun, dilihat dari sisi topografinya Pantai Indah Kapuk berada satu

meter dibawah permukaan laut hal ini mengakibatkan apabila laut pasang maka

yang akan terjadi adalah daerah ini akan tergenang bahkan terendam air laut.

Ditambah lagi air yang ada tidak dapat digunakan untuk minum.  Masalah banjir

yang kini menjadi ancaman di ibukota turut menuai berbagai pernyataan dan

pertanyaan tentang pembangunan proyek Pantai Indah Kapuk yang telah

mengkonversi fungsi lahan yang tadinya sebagai tempat berkoloninya air menjadi

tempat berkoloninya rumah-rumah mewah dengan berbagai fasilitas yang ada.



Pihak pengembang menolak tudingan bahwa dengan dibangunnya kawasan Pantai

Indah Kapuklah yang membuat Ibukota terutama wilayah Jakarta Utara dilanda

Banjir. Pihak lain menyebutkan bahwa dengan adanya pembangunan di wilayah

yang merupakan tempat resapan air menyebabkan Jakarta tidak mempunyai

penyangga dari air laut. Vegetasi pesisir yang merupakan pelindung kini telah

berubah fungsi menjadi gedung-gedung pencakar langit.

Keseimbangan ekologis dan ekosistem harus dilakukan dengan tindakan

atau aksi yang mengarah pada perencanaan tata kota yang baik sehingga tidak

hanya menjadi isu dikalangan akademisi ataupun wacana yang menghiasi opini-

opini publik saja. Lingkungan dan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang

berlainan jika pembangunan ditingkatkan untuk kemajuan ekonomi maka secara

langsung lingkungan menjadi suatu hambatan atau bahkan yang menjadi sasaran

negatif dari pembangunan. Namun seandainya dilakukan perencanaan yang

meliputi analisis yang berisi kupasan data untuk masa yang akan datang dengan

titik tolak proyeksi pada masa sekarang, pemilihan kebijaksanaan  dan rancangan

terhadap pembangunan yang menyeimbangkan antara aspek pertumbuhan

ekonomi dengan lingkungan maka akan tercipta harmonisasi antara keduanya.

Ekosistem merupakan kesatuan antara organisme dan lingkungannya yang

bekerjasama dan saling mempengaruhi dalam mempertahankan kelangsungan

hidupnya. Rusaknya satu populasi dari komunitas dapat mempengaruhi populasi

lain sehingga komunitas tersebut mengalami kemunduran.

Selain dampak pada manusia maka yang justru mengalami kerusakan

akibat pembangunan pemukiman ini adalah ekosistem lingkungan yang

mengalami ketimpangan. Contohnya kini akibat pantai-pantai dan fungsi hutan

bakau dan mangrove yang telah berganti fungsi maka akibatnya ratusan burung

migran dan burung air yang mendatangi wilayah pantai kini musnah akibatnya

mata rantai kehidupan air dan lingkunagan hidup terputus dan mengalami

ketidakseimbangan.

Menurut Irianto, Gatot (2006) Bentuk dan pola degradasi lahan bervariasi

mulai dari (1) Penurunan kerapatan dan jenis vegetasi (2) Perubahan tipe vegetasi

penutup lahan (3) Impermeabilisasi yaitu perubahan lahan budidaya menjadi

lahan pemukiman yang permukaannya kedap air. Dampak yang ketiga



mempunyai dampak yang paling merusak terhadap siklus hidrologi, produksi air

dan dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya krisis air yang akut dan

berkepanjangan. Pola ini sulit untuk dicegah karena menyangkut akses yang kuat

terhadap pengambil kebijakan baik di tingkat pusat, provinsi maupun

kabupaten/kota. Dampak konversi lahan antara lain adalah pengurasan cadangan

air tanah dan penurunan produksi air DAS, meningkatkan konsumsi air tanaman

melaui transpirasi dan yang paling menakutkan adalah banjir.

Pada musim hujan kondisi lahan yang bertutup permanent menyebabkan

sejumlah besar air hujan ditransfer menjadi aliran permukaan langsung. Akibatnya

besaran banjir, intensitas, frekuensi dan durasinya terus meningkat. Hal ini

dikarenakan air berubah menjadi air permukaan yang tidak dapat meresap

kedalam tanah yang menjadi cadangan dan menambah jumlah pasokan air tanah.

Pembangunan wilayah Pantai Indah Kapuk yang dilakukan dengan

menguruk alur-alur sungai dengan tanah yang sekarang tingginya melebihi jalan

bebas hambatan menuju Bandara Soekarno-Hatta merupakan bukti

penenggelaman Jakarta.

Selain itu pihak pengembang permukiman elit tidak Karena dengan

menutup daerah resapan air secara tidak sadar perumahan tersebut telah membuat

genangan-genangan baru yang akan menenggelamkan wilayah disekitarnya.

Selain sebagai pemukiman elite pihak pengembang tidak membiarkan warganya

untuk kebanjiran sehingga air yang masuk kedalam pemukiman dikeluarkan

kedaerah sekitarnya..

Dampak pendirian Pantai Indah Kapuk selain berakibat pada terjadinya

musibah banjir dan tidak adanya daerah resapan air yang mampu melindungi kota

Jakarta terutama pada saat musim hujan dari banjir dan musim kemarau dari

kekeringan juga merusak ekosistem rawa dan sungai yang memiliki vegetasi

berupa tanaman bakau, selain itu penimbunan rawa yang merupakan penampung

dan penahan air menjadikan aliran air dari hulu ke hilir tertahan dan menyebabkan

genangan. Ditambah lagi adanya penyempitan dan penyumbatan kanal dan sungai

utama.



3.5. ALTERNATIF LANGKAH PENYELESAIAN

 Masalah yang paling krusial adalah adanya tuntutan bisnis yang kuat dari

satu pihak dan lemahnya penegakan hukun mengakibatkan areal yang merupakan

daerah bantaran banjir namun tetap dijadikan pemukiman. Apalagi pengembang

pemukiman tersebut mempunyai peran penting dalam urusan pemerintahan.

 Evaluasi sumberdaya lahan perlu dilakukan guna menduga potensi

sumberdaya lahan dalam penggunaannya. Sehingga lahan dipergunakan sesuai

dengan sifat sumberdaya yang ada didalam lahan tersebut.

 Menurut Sitorus, Santun, Pada dasarnya evaluasi sumberdaya lahan

membutuhkan keterangan-keterangan yang menyangkut tiga aspek utama yaitu

lahan, penggunaan lahan dan aspek ekonomis. Karena hampir setiap aktivitas

manusia melibatkan penggunaan lahan ditambah dengan jumlah dari aktivitas

manusia bertambah pesat maka yang akan terjadi adalah dibutuhkan pilihan dalam

membuat keputusan dalam penentuan pola penggunaan lahan yang sangat

dipengaruhi oleh aspek politik yang sangat dipengaruhi oleh keadaan ekosistem,

lingkungan, sosial dan ekonomi.

 Jika lahan telah dideskripsikan baik mencakup kondisi tanah, sumberdaya

yang dapat dioptimalkan dan kondisi sosial dan ekonominya dan dilihat

bagaimana dampak pemanfaatan lahan dari segi keuntungan ekonomi, kondisi

sosial budaya dan daya dukung lingkungannya barulah dibuat perencanaan

tentang pembangunan.

 Menurut Irianto, Gatot (2006) dampak alih fungsi lahan terhadap banjir

dan kekeringan adalah pembangunan dan parit bertingkat (channel reservoir in

cascade) Keunggulan tekhnologi ini adalah murah dan mudah untuk dilakukan

oleh masyarakat, Dampaknya terhadap penurunan debit banjir dapat terlihat

langsung, mempunyai dampak ekonomi keluarga yang menjanjikan karena air

yang ditampung dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas ekonomi

bernilai tinggi .

 Peningkatan pembangunan di wilayah kota Jakarta sebenarnya telah

menjadi masalah tersendiri bagi lingkungan dan potensi sumberdaya diwilayah

tersebut. Tahap revitalisasi wilayah yang telah dijadikan lahan pemukiman oleh



pihak pengembang di Pantai Indah Kapuk harus segera dilakukan karena jika

tidak musibah banjir akan terus melanda Jakarta terutama wilayah Jakarta Utara..

Sistem pembuangan air yang dilakukan oleh pengembang sebaiknya

menggunakan sistem yang baik sehingga pembuangannya tidak merugikan pihak

lainnya. Drainase yang menggunakan parit bertingkat yang kemudian air tersebut

dapat diolah mungkin menjadi solusi terbaik. Sehingga genangan-genangan besar

tidak muncul saat musim hujan tiba. Dan kekeringan tidak menjadi hal yang

menakutkan disaat musim kemarau tiba. Langkah yang akan dilakukan

membutuhkan peran serta semua pihak mulai dari pemerintah, pengembang,

pemilik lahan, masyarakat, pihak akademisi dan beragam pihak yang terkait.

Padahal Kontroversi tealh dimulai sejak Hutan Angke Kapuk yang sejak 10 Juni

1977 ditetapkan Menteri Pertanian sebagai hutan lindung dan sisanya untuk hutan

wisata dan pembibitan, diubah menjadi permukiman, kondominium, pusat bisnis,

rekreasi, dan lapangan golf, dengan syarat tetap menyediakan hutan lindung.

Persetujuan perubahan fungsi tertulis dalam SK Dirjen Kehutanan 31 Juli

1982.Apabila kontoversi yang ada hanya sebatas wacana saja maka pemerintah

yang pada awalnya hanya melihat dari segi ekonomi saja akan tergiur dan

melupakan aspek lingkungan.

 Kebijakan tata ruang secara sederhana dapat dikatakan sebagai

perencanaan yang sistematik dan terpadu berkaitan dengan fungsi tanah dan air

dalam satu wilayah tertentu. Dalam skala nasional, hal ini merupakan penataan

ruang yang berfungsi strategis yaitu untuk menciptakan keserasian, keselarasan,

dan keseimbangan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya baik alam

(terutama tanah dan air), manusia, maupun sumber daya buatan. Oleh karena itu,

kebijakan tata ruang ini semestinya disinergikan dengan keterlibatan seluruh

lapisan masyarakat.

Maka yang harus dilakukan adalah melakukan perencanaan ulang terhadap

pengembangan lahan di kota dengan mempergunakan model-model dan tekhnik

yang sesuai selain itu untuk Pengembang di Pantai Indah Kapuk dihentikan izin

perluasan pembangunan pemukiman guna mengurangi kerusakan terhadap sistem

parkir air. Pengendalian dan pengawasan pengembangan lahan harus semakin

diintesifkan mencakup kebijaksanaan umum pertanahan (land policy), Rencana



tata ruang yang pengembangannya harus melalui kesepakatan bersama rakyat,

adanya komitmen rasional mengenai pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk

perkembangan sosial dan ekonomi dan harus adanya kriteria pengakomodasian

dinamika perkembangan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN



4.1. KESIMPULAN

 Tata guna lahan terkait dengan pola penggunaan lahan dalam

hubungannya dengan kegiatan manusia. Alih fungsi lahan yang biasa disebut

sebagai konversi lahan pada dasarnya adalah proses yang tidak dapat dicegah

sehingga diperlukan pengendalian perencanaan dan pengawasan.

 Pantai Indah Kapuk yang pada awalnya berupa rawa yang merupakan

daerah peresapan air, telah berubah fungsi menjadi daerah pemukiman elit yang

mengedepankan eksklusifitas dan kenyamanan penghuninya padahal dampak

konversi lahan pada wilayah ini mengakibatkan masalah berkepanjangan di

Jakarta khususnya wilayah Jakarta Utara. Bencana banjir dan sulitnya air bersih

menjadi ancaman utama bagi masyarakat yang tinggal disekitar lokasi tersebut.

 Pantai Indah Kapuk didirikan pada kedalaman satu meter dibawah

permukaan air laut yang merupakan lahan basah sehingga saat musim hujan tiba

genangan air akan menjadi masalah utama banjir. Apalagi sifat alih fungsi lahan

pada daerah ini bersifat permanen. Pihak pengembang tidak membiarkan warga

pemukiman Pondok Indah Kapuk mengalami musibah banjir, sehingga air yang

berkumpul diwilayah pemukiman ini dialirkan keluar wilayah pemukiman

sehingga wilayah disekitarnya terkena banjir apabila musim penghujan tiba.

Lahan yang terdapat di kawasan Pantai Indah Kapuk merupakan lahan basah atau

yang disebut wetland sehingga merupakan tempat ekosistem yang baik bagi

populasi burung air dan burung migran yang tidak dapat dilepaskan dari

ekosistem hutan mangrove di Pantai. Masalah ekosistem dan ekologi bermunculan

mulai dari punahnya ekosistem burung di wilayah hutan mangrove dan hutan

bakau sampai yang membahayakan bagi manusia seperti banjir dan sulitnya

mendapatkan pasokan air bersih.

Kebijakan tata ruang secara sederhana dapat dikatakan sebagai

perencanaan yang sistematik dan terpadu berkaitan dengan fungsi tanah dan air

dalam satu wilayah tertentu. Dalam skala nasional, hal ini merupakan penataan

ruang yang berfungsi strategis yaitu untuk menciptakan keserasian, keselarasan,

dan keseimbangan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya baik alam

(terutama tanah dan air), manusia, maupun sumber daya buatan. Oleh karena itu,



kebijakan tata ruang ini semestinya disinergikan dengan keterlibatan seluruh

lapisan masyarakat.

4.2. SARAN

 Dengan melihat dan memperhatikan pembahasan dalam makalah ini yang

pada intinya membahas tentang konversi lahan di Pantai Indah Kapuk dengan

menitikberatkan pada alih fungsi daerah peresapan air menjadi daerah pemukiman

dengan label metropolitan maka penulis memberikan masukan yang semoga dapat

bermanfaat.

Dalam penyelesaian masalah Pantai Indah Kapuk diperlukan adanya

langkah strategis guna meningkatkan keadilan distribusi pemanfaatan lahan

sehingga tidak mendatangkan permasalahan yang berkaitan dengan ekosistem dan

kegiatan kehidupan manusia.

Selain itu diperlukan sentimen positif dari masyarakat mengenai isu

lingkungan hidup dan pemanfaatn sumberdaya alam yang lestari agar

meningkatnya aktifitas pembangunan sejalan dengan pemanfaatan potensi alami

lahan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan dan penegakan

peraturan. Koordinasi pemanfaatn ruang harus ditingkatkan sehingga pola

pemanfaatan lahan tidak lagi bersifat sektoral dan harus adanya kesinambungan

anatar berbagi pihak pemerintah, pihak pengembang, masyarakat, kaum

akademisi dan seluruh elemen bangsa agar lahan dimanfaatkan sesuai dengan

karakteristik lahan tersebut.

Pola pengendalian dalam perencanaan pembangunan lahan harus

ditingkatkan terkait dengan inventarisasi sumberdaya, kelayakan proyek,

peninjauan proyek dan evaluasi lahan sehingga penggunaan lahan dapat optimum

juga lestari.
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