
Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 4, Nomor 1,  Januari-April 2016 

 

 
1 

STUDI DESKRIPTIF DAMPAK PERUBAHAN FUNGSI WILAYAH 

PESISIR PADA TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI 

MASYARAKAT  
(Studi Kasus Pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong)

 

 

 

Ristianto Putro 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga 

 

 

 

Abstract 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak perubahan fungsi wilayah pesisir pada tingkat 

kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kelurahan Tambak Sarioso akibat adanya pembangunan Terminal Multipurpose 

Teluk Lamong. Meski pembangunan tersebut ikut berperan penting bagi sistem logistik, tetapi pembangunan terminal 

ini memberikan implikasi bagi warga sekitar pelabuhan. Hal ini karena Terminal Multipurpose Teluk Lamong dibangun 

dengan cara reklamasi daerah pesisir di sekitar Teluk Lamong, terutama di wilayah Kelurahan Tambak Sarioso.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pemilihan informan penelitian 

dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data kemudian 

mereduksi data, menyajikan data, verifikasi dan menarik kesimpulan hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini juga 

menguji keabsahan data yang diperoleh dengan beberapa cara yaitu membandingkan informasi/data dengan berbagai 

cara, menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, serta membandingkan 

informasi dengan teori yang relevan.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong memberikan 

dampak positif bagi perubahan fungsi wilayah pesisir pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kelurahan 

Tambak Sarioso. Pada awal pembangunannya, masyarakat sempat menentang. Tetapi setelah diadakan mediasi, 

masyarakat bisa menerima, bahkan merasakan dampak positifnya. Terjadi perubahan mata pencaharian penduduk, yang 

sebelumnya rata-rata adalah nelayan laut sekarang berubah menjadi nelayan keramba, pedagang, pemilik kos atau 

kontrakan. Bahkan sebagian masyarakat di wilayah tersebut memiliki lebih dari satu profesi (pekerjaan). Hal inilah 

yang pada akhirnya turut membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di KelurahanTambak Sarioso. 
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Latar Belakang Masalah 

Indonesia harus menghadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Berlakunya 

MEA akan menyebabkan lalu-lintas perdagangan di 

kawasan ASEAN menjadi tanpa kendala, sehingga 

daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN 

menjadi kompetitif melalui skema CEPT-AFTA 

(Common Effective Preferential Tarif Scheme – 

ASEAN Free Trade Area). CEPT-AFTA merupakan 

program tahapan penurunan tarif dan penghapusan 

hambatan non-tarif antar negara ASEAN. Ini berarti 

dalam melakukan perdagangan sesama anggota, biaya 

operasional mampu ditekan sehingga akan 

menguntungkan bagi negara-negara ASEAN.  
Meski demikian, ada beberapa dampak dari 

konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang 

bagi negara-negara ASEAN, arus bebas jasa, arus 

bebas investasi, arus tenaga kerja terampil dan dampak 

arus bebas modal. Oleh karena itu, Indonesia sebagai 

negara dengan wilayah dan jumlah penduduk terbesar 

di ASEAN harus mampu meningkatkan produktifitas 

produksi barang dan jasa. Selain itu, Indonesia juga 

dipandang perlu untuk melakukan pembangunan di 

bidang infrastruktur. Hal tersebut merupakan 

komponen mutlak dalam rangka peningkatan ekonomi, 

khususnya infrastuktur terkait distribusi barang dan 

jasa.  
Pembangunan infrastruktur terkait distribusi 

barang dan jasa berupa simpul-simpul transportasi 
darat, laut dan udara harus saling terintegrasi agar bisa 
mendukung satu sama lain. Berdasarkan data nasional, 
akibat infrastruktur perhubungan yang kurang baik, 
biaya logistik di tanah air mencapai 14% dari total 
biaya produksi. Jika ingin kompetitif, biaya logistik 
harus turun menjadi 10%.1 Hasil penelitian dari Pusat 
Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok ITB tahun 2005 
memperlihatkan prosentase biaya logistik di Indonesia 
mencapai 27% dari Produk Domestik Bruto (PDB)2. 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tahun 
2013 biaya logistik di Indonesia mencapai 25-30% dari 
PDB3. Adapun data dari Lembaga Pengkajian 
Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3EI) 
KADIN, biaya logistik mencapai 24% dari PDB4. Dari 

1 Siahaan, Anthony. 2014, Konektivitas Infrastruktur Transportasi Kunci Utama Menghadapi Mea 2015, diakses pada 1 Juni 2015, tersedia di 
http://hariansib.co/view/Medan-Kita/31835/-Konektivitas-Infrastruktur-Transportasi-Kunci-utama-Menghadapi-MEA-
2015.html#.VMSVYCuUe5s  

2 Perpres Nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (lampiran 2) 
3 http://www.antarajatim.com/lihat3/berita/144971/masa-depan-itu-ada-di-laut  
4 ibid 
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Dari data Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), biaya 
logistik mencapai 26,4% dari total PDB.  

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil survei 

Indeks Kinerja Logistik (Logistics Performance 

Index/LPI) oleh Bank Dunia, dimana pada tahun 2010 

posisi Indonesia berada pada peringkat ke-75 dari 155 

negara dengan LPI terbaik di dunia. Peringkat 

Indonesia pada saat itu berada di bawah Singapura, 

Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Hanya dua 

negara anggota ASEAN yang tidak masuk dalam daftar 

LPI yaitu Brunei Darussalam dan Laos. 

Berdasarkan laporan berjudul “Connecting to 

Compete 2014: Trade Logistics in the Global 

Economy” yang dimuat di laman resmi Bank Dunia, 

160 negara yang diperingkat diukur dari berbagai 

dimensi perdagangan, termasuk customs peformance, 

kualitas infrastruktur dan waktu pengiriman barang. 

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI)5 menyatakan bahwa 

dari enam komponen yang diukur dalam LPI, terdapat 

masalah yang paling besar yaitu permasalahan di 

sektor pelabuhan.  
Optimalisasi infrastruktur terutama pelabuhan 

merupakan hal yang harus segera dilakukan. Ini karena 

Indonesia merupakan negara bahari, sehingga sebagian 

besar aksesbilitas menggunakan transportasi perairan. 

Angkutan penyeberangan sangat dibutuhkan untuk 

menghubungkan antar pulau di Indonesia, yang berarti 

pula peran pelabuhan sangat penting.  
Dari tahun ke tahun jumlah penumpang yang 

diangkut oleh angkutan penyeberangan semakin 

meningkat, demikian pula untuk komoditas barang. 

Salah satu yang terbesar tentunya adalah angkutan 

barang koridor Jawa-Sumatera. Sekitar 80-90% 

angkutan barang koridor Jawa-Sumatera dilakukan 

dengan moda angkutan jalan atau truk yang dipadukan 

dengan angkutan penyeberangan.  
Hingga saat ini, Indonesia memiliki 33 

pelabuhan utama, 217 pelabuhan pengumpul dan 990 
pelabuhan pengumpan. Dari total 1.241 buah 
pelabuhan, 111 diantaranya dikelola oleh PT. Pelindo I, 
II, III dan IV. Pelabuhan-pelabuhan yang ada ini, 
masih tidak diimbangi oleh moda angkutan laut. Tahun 
2009, Indonesia membayar biaya transshipment S$ 3 
billion dan feeder shipping cost sekitar Rp. 100 Triliun. 
Hal ini menyebabkan Indonesia sangat sulit untuk 
membangun kemandirian maritim, daya saing dan 
integritas ekonomi nasional di pasar modal6.  

Sejak tahun 2011, Pemerintah telah 
mencanangkan program Master Plan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
dimana salah satu rencananya adalah pencanangan 
program Pendulum Nusantara. Program ini merupakan 
pembentukan jalur utama pelayaran domestik (Main 
Sea Corridor) yang menjadi penghubung kawasan 
Timur dan Barat Indonesia sebagai upaya menekan 
biaya logistik. Konsep Pendulum Nusantara ini 
menetapkan enam pelabuhan sebagai koridor utama 
angkutan peti kemas domestik. Keenam pelabuhan 
tersebut adalah Pelabuhan Belawan, Batam, Tanjung 
Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Sorong. Diantara 
keenam pelabuhan tersebut, Pelabuhan Tanjung Perak 
memiliki peran yang sangat vital. Tak hanya sebagai 

salah satu pelabuhan besar dan masuk dalam program 
Pendulum Nusantara, posisi strategis Pelabuhan 
Tanjung Perak terlihat sebagaimana digambarkan 
berikut ini.data Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), 
biaya logistik mencapai 26,4% dari total PDB.  

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil survei 

Indeks Kinerja Logistik (Logistics Performance 

Index/LPI) oleh Bank Dunia, dimana pada tahun 2010 

posisi Indonesia berada pada peringkat ke-75 dari 155 

negara dengan LPI terbaik di dunia. Peringkat 

Indonesia pada saat itu berada di bawah Singapura, 

Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Hanya dua 

negara anggota ASEAN yang tidak masuk dalam daftar 

LPI yaitu Brunei Darussalam dan Laos. 

 Berdasarkan laporan berjudul “Connecting to 

Compete 2014: Trade Logistics in the Global 

Economy” yang dimuat di laman resmi Bank Dunia, 

160 negara yang  
diperingkat diukur dari berbagai dimensi perdagangan, 
termasuk customs peformance, kualitas infrastruktur 
dan waktu pengiriman barang. Asosiasi Logistik 
Indonesia (ALI)5 menyatakan bahwa dari enam 
komponen yang diukur dalam LPI, terdapat masalah 
yang paling besar yaitu permasalahan di sektor 
pelabuhan.  

Optimalisasi infrastruktur terutama pelabuhan 

merupakan hal yang harus segera dilakukan. Ini karena 

Indonesia merupakan negara bahari, sehingga sebagian 

besar aksesbilitas menggunakan transportasi perairan. 

Angkutan penyeberangan sangat dibutuhkan untuk 

menghubungkan antar pulau di Indonesia, yang berarti 

pula peran pelabuhan sangat penting.  
Dari tahun ke tahun jumlah penumpang yang 

diangkut oleh angkutan penyeberangan semakin 

meningkat, demikian pula untuk komoditas barang. 

Salah satu yang terbesar tentunya adalah angkutan 

barang koridor Jawa-Sumatera. Sekitar 80-90% 

angkutan barang koridor Jawa-Sumatera dilakukan 

dengan moda angkutan jalan atau truk yang dipadukan 

dengan angkutan penyeberangan.  
Hingga saat ini, Indonesia memiliki 33 

pelabuhan utama, 217 pelabuhan pengumpul dan 990 
pelabuhan pengumpan. Dari total 1.241 buah 
pelabuhan, 111 diantaranya dikelola oleh PT. Pelindo I, 
II, III dan IV. Pelabuhan-pelabuhan yang ada ini, 
masih tidak diimbangi oleh moda angkutan laut. Tahun 
2009, Indonesia membayar biaya transshipment S$ 3 
billion dan feeder shipping cost sekitar Rp. 100 Triliun. 
Hal ini menyebabkan Indonesia sangat sulit untuk 
membangun kemandirian maritim, daya saing dan 
integritas ekonomi nasional di pasar modal6.  

Sejak tahun 2011, Pemerintah telah 

mencanangkan program Master Plan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

dimana salah satu rencananya adalah pencanangan 

program Pendulum Nusantara. Program ini merupakan 

pembentukan jalur utama pelayaran domestik (Main 

Sea Corridor) yang menjadi penghubung kawasan 

Timur dan Barat Indonesia sebagai upaya menekan 

biaya logistik. Konsep Pendulum Nusantara ini 

menetapkan enam pelabuhan sebagai koridor utama 

5Pendapat dari Ketua Umum ALI, diunduh dari http://industri.bisnis.com/read/20140401/98/215941/logistic-performance-index-peringkat-
indonesia-naik-6-tingkat, pada Minggu 5 Juli 2015 

6 Pendapat dari Dr. Joubert B Maramis, SE. MSi, dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Dikutip dari 

http://inspirasibangsa.com/infrastruktur-dan-global-hub-maritim-indonesia/ pada Senin, 22 Juni 2015 pukul 06.34 
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angkutan peti kemas domestik. Keenam pelabuhan 

tersebut adalah Pelabuhan Belawan, Batam, Tanjung 

Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Sorong. Diantara 

keenam pelabuhan tersebut, Pelabuhan Tanjung Perak 

memiliki peran yang sangat vital. Tak hanya sebagai 

salah satu pelabuhan besar dan masuk dalam program 

Pendulum Nusantara, posisi strategis Pelabuhan 

Tanjung Perak terlihat sebagaimana digambarkan 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pelindo III7 
Gambar I.1. Peta Surabaya sebagai 
Pelabuhan Internasional  

Gambar I.1. menunjukkan bahwa Pelabuhan 
Tanjung Perak m emiliki posisi strategis tidak saja dala 

m pelayaran nasional tetapi juga internasiona l. Semua 
jalur peti kemas internasiona l dari kelima benua yaitu 

Asia, Amerika, Austra lia, Eropa dan Afrika dapat 

ditempuh melalui Pelabuhan Tanjung Perak. 
Salah satu realisasi pemerintah dalam 

pelaksanaan MP3EI yang telah dilakukan adalah 

Pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong. 
Terminal Multipurpose Teluk Lamong adalah sebuah 

terminal laut berkonsep Eco Green Port yang seluruh 
peralatannya menggunakan energi ramah lingkungan, 

dan memiliki fasilitas tercanggih nomor 4 di dunia 

setelah Virginia (USA), Barcelona (Spanyol), dan Abu 
Dhabi (Timur Tengah) 8. Terminal Multipurpose Teluk 

Lam ong di bangun oleh PT Teluk Lamo ng yang 

merupakan anak perusahaan dari PT Pelabuhan 
Indonesia (PELINDO) III. Pembangunan Terminal 

Multipurpose Teluk Lamong di Surabaya 
dilatarbelakangi oleh padatnya aktivitas di Pelabuhan 

Tanju ng Perak yang sering mengalami overload 

menerima arus logistik peti kemas yang ta hun lalu 
sudah mencapai 2,9 juta TEUs (peti kemas ukuran 20 

kaki). 

Adanya pembangunan Terminal Multipurpose 
Teluk Lamong ini tentu akan membawa konsekuensi 

bagi masyarakat sekitar pelabuhan, baik positif 
maupun negatif. Bentuk konsekuensi tersebut dapat 

terjadi dalam aspek ekonomi, sosial, maupun aspek-

aspek penting lainnya di daerah terdampak. Salah satu 
bentuk konsekuensi dalam aspek ekonomi adalah 

lokasi pembangunan Terminal Multipurpose Teluk 

Lamong berada pada daerah cekungan selat Madura 
yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Madura, 

dimana daerah tersebut merupakan area fishing ground 
bagi masyarakat nelayan sekitar khususnya pada 

masyarakat nelayan Kelurahan Tambak Sarioso 

Surabaya.  

Meskipun tidak semuanya, masyarakat 

Kelurahan Tambak Sarioso sebagain besar adalah 

nelayan tangkap dan belum melakukan sistem 

budidaya 

 sendiri. Jadi besarnya pendapatan mereka 

sangat tergantung sekali dari hasil tangkapan yang 

diperoleh setelah melaut. Kondisi ekonomi masyakat 

Kelurahan tersebut khususnya yang berprofesi sebagai 

nelayan bisa dikatakan pas-pasan. Menurut survey 

yang dilakukan oleh PT. Teluk Lamong mengenai 

Studi amdal, pendapatan masyarakat nelayan didaerah 

tersebut rata-rata dibawah satu juta rupiah dan 

pemenuhan kebutuhan hanya pada sektor primer. Maka 

Dengan Adanya Pembangunan Terminal Multipurpose 

Teluk Lamong (TMTL) apakah membawa perubahan 

dalam kehidupan Masyarakat Kelurahan Tambak 

Sarioso.  
Selain itu, peneliti meyakini bahwa masih ada 

beberapa bentuk konsekuensi lain yang diakibatkan 

dari adanya pembangunan Terminal Multipurpose 

Teluk Lamong. Hal ini didasarkan pada pengamatan 

singkat yang pernah dilakukan peneliti pada saat 

melakukan community development pada tahun 2012 

terhadap kehidupan masyarakat nelayan pada daerah 

tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti 

berusaha untuk melakukan kajian secara mendalam 

mengenai dampak perubahan fungsi wilayah pesisir 

pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, 

khususnya masyarakat Kelurahan Tambak Sarioso 

Surabaya, dari adanya pembangunan Terminal 

Multipurpose Teluk Lamong tersebut. Diharapkan 

dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui bahwa 

perubahan fungsi wilayah pesisir yang ditimbulkan dari 

pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong 

tidak memberikan dampak yang negatif pada tingkat 

kesejahteraan masyarakat setempat.  
Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan 

dikaji pada penelitian ini adalah “Bagaimana dampak 
perubahan fungsi wilayah pesisir pada tingkat 

kesejahteraan ekonomi masyarakat dari  adanya  

pembangunan  Terminal  Multipurpose  Teluk  Lamong  
di  Kelurahan Tambak Sarioso?” 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Peralihan Fungsi Wilayah Pesisir 

1. Pemilihan Lokasi Pelabuhan  
Menurut PP No.69 Tahun 2001 tentang 

Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri 

dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-

batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan 

dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai 

tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun 

penumpang dan/atau bongkar muat barang yang 

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan 

kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antar moda transportasi. Secara 

umum pelabuhan merupakan daerah perairan yang 

terlindung terhadap gelombang dan arus, yang 

dilengkapi dengan fasilitas terminal laut. Fasilitas 

tersebut meliputi dermaga dimana kapal dapat 

7 Rencana Strategis Implementasi dan Roadmap Pembangunan Pelabuhan di Kawasan PT Pelindo III (Persero) yang disampaikan pada Focus 

Group Discussion “Rencana Strategis Implementasi Pengembangan Pelabuhan di Indonesia dalam Rangka RPJN 2011-2030” 
8 Dikutip dari http://www.beritasatu.com/bisnis/66217-pelindo-iii-kucurkan-rp1-28-t-bangun-pelabuhan-teluk-lamong.html 
9 Bambang Triatmodjo,  2003. Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset. 
10 ibid 
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11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan 
12 Ruchyat Deni. 2013. Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU. 
13 Joy Irman. 2013. Kawasan Reklamasi Pantai. http://www.penataanruang.com/reklamasi-pantai.htmz, diunduh pada Sabtu, 29 Agustus 2015 
14 ibid 
15 Dr. Nasikun 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. PT. Tiara Wacana.Yogyakarta 
16 Badan Pusat Statistik. 2000. Indikator Kesejahteraan Rakyat (Welfare Statistics). Jakarta: BPS 

bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran untuk 

bongkar muat barang, gudang laut dan tempat-tempat 

penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya. 

Termasuk pula gudang-gudang dimana barang-barang 

dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama 

menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau 

pengapalan9.  
Jenis-jenis pelabuhan menurut Triatmodjo10 

dapat dibedakan berdasarkan segi penyelenggaraan, 

segi pengusahaannya, maupun segi penggunaannya. 
Adapun fungsi pelabuhan terbagi menjadi 4 yaitu: 

interface, link, gateway dan industry entity 11. Selain 
itu, pelabuhan juga berfungsi sebagai terminal 

pengangkutan yang dapat dibagi dalam beberapa 

fungsi yatu: pelayanan dan pemangkalan kapal, 
pelayanan kapal penumpang, penanganan barang, 

pemrosesan dokumen dan lain-lain. Pemilihan lokasi 

pelabuhan terkait pula dengan berbagai fungsi, jenis 
dan tujuan dibangunnya pelabuhan. Demikian juga 

dengan Terminal Multipurpose Teluk Lamong yang 
pemilihan lokasinya karena sebagai penghubung dan 

penyangga dari Pelabuhan Tanjung Perak. 

2. Kebutuhan Reklamasi  
Reklamasi lahan adalah proses pembentukan 

lahan baru di pesisir atau bantaran sungai. Sesuai 
dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah 
menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak 
berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan 
baru tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kawasan 
permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, 
pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, serta objek 
wisata12.  

Kawasan reklamasi pantai merupakan 
kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui 
rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. 
Kawasan reklamasi pantai termasuk dalam kategori 
kawasan yang terletak di tepi pantai, dimana 
pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, 
ekonomi, dan fisik sangat dipengaruhi oleh badan air 
laut13.  

Menurut Irman14, pada dasarnya kegiatan 
reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat 
dilakukan dengan memerhatikan ketentuan berikut:  

 Merupakan kebutuhan pengembangan 
kawasan budi daya yang telah ada di sisi 
daratan; 

 Merupakan bagian wilayah dari kawasan 
perkotaan yang cukup padat dan 
membutuhkan pengembangan wilayah daratan 
untuk mengakomodasikan kebutuhan yang 
ada; 

 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. 

Reklamasi bertujuan untuk menambah luasan 

daratan untuk suatu aktivitas yang sesuai di wilayah 

tersebut. Pemanfaatan lahan hasil reklamasi adalah 

untuk keperluan industri, terminal peti kemas, kawasan 

pariwisata dan kawasan pemukiman. Selain untuk 

tujuan di atas, kegiatan reklamasi ini juga dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah 

pantai. Kegiatan ini dilakukan bilamana suatu wilayah 

sudah tererosi atau terabrasi cukup parah sehingga 

perlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena 

lahan tersebut mempunyai arti penting bagi Negara.  
Reklamasi pantai akan berdampak terhadap 

aktifitas sosial, lingkungan, hukum, ekonomi dan 
bahkan akan memacu pembangunan sarana prasarana 
pendukung lainnya. Reklamasi dalam hukum positif 
Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4739). Butir 23 pada 
peraturan tersebut memberikan definisi bahwa 
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. Terkait dengan penelitian ini, reklamasi 
dilakukan untuk pemanfaatan ruang pada Teluk 
Lamong. Hal tersebut setidaknya diatur dalam 
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang pada 
Kawasan Teluk Lamong.  
B. Tingkat Kesejahteraan   

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa yang 
dimaksud kesejahteraan sosial (masyarakat) adalah 
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan 
sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 
fungsi sosial. Konsep kesejahteraan menurut Nasikun15 
dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep 
martabat manusia yang dapat dilihat dari empat 
indikator yaitu: rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, 
dan jati diri. Biro Pusat Statistik Indonesia16 
menerangkan bahwa guna melihat tingkat 
kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada 
beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuruan, 
antara lain adalah:  

1. Tingkat pendapatan keluarga;   
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga 

dengan membandingkan pengeluaran 
untuk pangan dengan non-pangan;   

3. Tingkat pendidikan keluarga;  

4. Tingkat kesehatan keluarga, dan; 

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang 

dimiliki dalam rumah tangga 

Kesejahteraan manusia memang pada 

dasarnya memiliki suatu kaitan yang erat akan 

kebutuhan manusia. Suatu kebutuhan yang dianggap 

penting oleh suatu kelompok manusia belum tentu 

dianggap penting bagi kelompok lain. Oleh sebab itu 

dibutuhkan suatu standar yang bersifat universal untuk 

mengetahui kebutuhan manusia. 

Abraham Maslow membagi kebutuhan 

manusia menjadi 2 yaitu kebutuhan primer dan 

kebutuhan sekunder. Setelah itu, Maslow membagi lagi 
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menjadi 5 kebutuhan manusia (teori kebutuhan 

manusia). Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau 

hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat 

dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi 

diri). Hierarchy of needs (hirarki kebutuhan) dari 

Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 

macam kebutuhan yaitu physiological needs 

(kebutuhan fisiologis), safety and security 

needs(kebutuhan akan rasa aman), love and belonging 

needs (kebutuhan akan rasa kasih saying dan rasa 

memiliki), esteem needs (kebutuhan akan harga diri), 

dan self-actualization (kebutuhan akan aktualisasi diri). 

Di dalam paradigma indikator sosial yang 

merupakan paradigma kesejahteraan (welfare 

paradigm) dijelaskan bahwa selain indikator ekonomi 

(economic indicator) indikator sosial (social indicator) 

juga penting untuk melihat kesejahteraan masyarakat 

akibat pembangunan. Hal ini tercermin dari 

dirumuskannya indikator sosial di Indonesia pada 

tahun 1974 yang mencakup 10 komponen dari 115 

indikator17, yaitu: kependudukan, termasuk KB dan 

tranmigrasi; kesehatan; gizi; tenaga kerja dan koperasi; 

pendidikan dan kebudayaan; kesejahteraan sosial; 

perumahan; keamanan dan ketertiban masyarakat; 

agama; umum. Dalam perkembangan pada tahun 1980 

indikator sosial Indonesia kemudian diubah menjadi 

indikator kesejateraan rakyat yang mencakup 6 

komponen dan 93 indikator komponen-komponen 

tersebut adalah: penduduk keluarga berencana dan 

migrasi; pendidikan dan sosial budaya; kesehatan, gizi 

dan pengeluaran/konsumsi rumah tangga; angkatan 

kerja; keamanan dan ketertiban masyarakat; perumahan 

dan lingkungan hidup18 

 

PEMBAHASAN 

Profil Terminal Multipurpose Teluk Lamong dan 

Kelurahan Tambak Sarioso  
Terminal Multipurpose Teluk Lamong 

(TMTL) atau biasa disebut Pelabuhan Teluk Lamong 
dibangun oleh PT. Terminal Teluk Lamong sebagai 
salah satu anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia III 
(Persero). Operasional TMTL dilakukan dengan 
windows system, yaitu metode penyediaan fasilitas 
penambatan kapal dengan pola terjamin. Sistem ini 
mewajibkan perusahaan pelayaran memenuhi 
minimum throughput sebesar 85% dari kapasitas kapal 
dalam TEU’s. Perusahaan pelayaran juga wajib 
menyampaikan nama dan schedule kapal yang dipakai 
untuk windows system dalam setiap bulannya. 
Penerapan Windows System membawa pengaruh yang 
sangat signifikan antara lain: mempercepat periode 
Turn Round Voyage kapal; efektivitas utilitas 
penggunaan/pemanfaatan fasilitas dermaga; efektivitas 
kinerja operasional bongkar muat petikemas; serta 
ketepatan waktu tunggu dan waktu tambat bagi kapal 
sehingga dapat menekan timbulnya idle time serta 
menghindari hilangnya potensi nilai ekonomis para 
pihak dalam menjalankan usahanya.  

TMTL dioperasikan untuk dapat melayani 

aktivitas bongkar muat peti kemas internasional 

maupun domestik hingga 600.000 TEU’s, serta curah 

kering hingga 1.000.000 ton. Pembangunan pelabuhan 

baru ini menggunakan anggaran negara sekitar Rp 4,1 

Triliun yang diklaim sebagai pelabuhan hemat energi 

pertama di Indonesia. Seluruh pengoperasian alat-alat 

dan listrik tak menggunakan bahan bakar minyak, 

melainkan gas. Selain itu Terminal Multipurpose Teluk 

Lamong (TMTL) akan menjadi pelabuhan paling 

modern di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ini 

karena, Terminal Multipurpose Teluk Lamong akan 

memakai auto stacking crane (ASC) yang mampu 

mempercepat aktivitas bongkar-muat peti kemas.19 

Terminal Multipurpose Teluk Lamong 
dibangun sebagai antisipasi semakin meningkatnya 
volume arus logistik di Pelabuhan Tanjung Perak. 
Manfaat yang diinginkan tercapai dari pembangunan 
Terminal Multipurpose Teluk Lamong bagi Pelabuhan 
Tanjung Perak adalah untuk mendukung pembangunan 
nasional, khususnya untuk memperlancar kegiatan 
pelabuhan yang dilakukan oleh PT.Pelabuhan 
Indonesia III (Persero). Selain itu, sektor-sektor 
ekonomi di daerah di sekitar Terminal Multipurpose 
Teluk Lamong juga seharusnya ikut berkembang. 

Kelurahan Tambak Sarioso merupakan 
kelurahan baru yang dibentuk dari gabungan Kelurahan 
Tambak Langon dan Kelurahan Greges. Secara 
topografi, Kelurahan Tambak Sarioso terletak dua 
meter di atas permukaan air laut (dpl). Lokasi yang 
cukup rendah ini menyebabkan Kelurahan Tambak 
Sarioso merupan kawasan rentan banjir. Jumlah 
penduduk Kelurahan Tambak Sarioso tahun 2015 
sebanyak 7.312 orang. Penduduk Kelurahan Tambak 
Sarioso didominasi oleh penduduk yang berusia 41-56 
tahun dan 20-26 tahun. Penduduk berusia 41-56 tahun 
tersebut mencapai 29,86 persen. Adapun penduduk 
berusia 20-26 tahun mencapai 21,57 persen. Jika 
dilihat dari jenis pekerjaan, rata-rata penduduk di 
Kelurahan Tambak Sarioso ini merupakan ibu rumah 
tangga. Selanjutnya baru penduduk yang sebagai 
pelajar atau mahasiswa dan pekerja swasta. 

Meskipun mayoritas penduduk Kelurahan 
Tambak Sarioso bukan sebagai nelayan, namun Jumlah 
nelayan di kelurahan baru ini tidak bisa di katakan 
sedikit yaitu 11,5 persen dari total penduduk. Sebagian 
lainnya memiliki usaha sampingan sebagai pembuat 
perahu, tukang servis. Ada pula yang memiliki usaha 
sampingan berupa pemilik kos-kosan, kontrakan, 
pedagang di rumah-rumah mereka atau sebagai buruh 
di pelabuhan. Adapun profesi sebagian masyarakat 
lainnya adalah guru dan pegawai swasta. 

a. Dampak Positif dan Negatif TMTL  
Perkembangan wilayah kota merupakan 

sebuah keniscayaan ketika suatu kota ingin semakin 

maju dan berkembang, demikian pula dengan Kota 

Surabaya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta 

jiwa, secara otomatis kebutuhan akan barang dan jasa 

juga sangat tinggi. Menurut topografinya, Surabaya 

yang merupakan kota dengan pelabuhan yang 

17 Hendra Esmara. 1986. Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 
18 Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah, Dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya 
19 Tempo.co, 2014, Teluk Lamong Beroperasi Spetember 2014, diakses pada 3 Januari 2015, tersedia di  

http://www.tempo.co/read/news/2014/06/23/090587305/Terminal-Teluk-Lamong-Beroperasi-September-2014 
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berfungsi sebagai pintu gerbang distribusi barang dari 

Indonesia barat ke timur maka sudah dapat di 

simpulkan secara general bahwa aktivitas pelabuhan 

Tanjung perak sangat akan sangat padat. Maka 

solusinya adalah kota ini harus meningkatkan kinerja 

dari Pelabuhan.  
Presiden telah menetapkan Perpres No.32 

Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

tahun 2011-2025. Salah satu implikasinya adalah 

perlunya penambahan terminal distribusi barang untuk 

menekan biaya logistik agar Indonesia mampu bersaing 

dengan negara-negara lain terutama di ASEAN. 

Pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong 

merupakan salah satu usaha dalam memenuhi 

kebutuhan akan adanya terminal distribusi barang.  
Sebagaimana dijelaskan di atas, pembangunan 

TMTL meniscayakan adanya reklamasi pantai. Hal 
tersebut dilakukan karena kebutuhan lokasi 
pengembangan dan ketiadaan wilayah disekitar lokasi. 
Terminal Multipurpose Teluk Lamong dibangun 
sebagai pengembangan dari Pelabuhan Tanjung Perak 
yang sudah tidak mencukupi dalam melakukan 
berbagai aktifitasnya. Oleh karena terbatasnya lahan di 
Pelabuhan Tanjung Perak, maka pengembangan 
pelabuhan dilakukan di perairan dangkal Teluk 
Lamong Kota Surabaya. 

Pelabuhan Tanjung Perak memiliki peran 

strategis guna menunjang kegiatan lalu lintas 

transportasi angkutan laut dan sebagai penggerak 

pertumbuhan perekonomian, tidak hanya Kota 

Surabaya maupun Provinsi Jawa Timur tetapi juga 

kawasan Indonesia Bagian Timur. Setiap tahun 

pertumbuhan arus barang baik domestik maupun 

internasional, mengalami peningkatan melebihi 

kapasitas yang ada. Semuakapal yang akan berlabuh di 

Pelabuhan Tanjung Perak harus melewati Alur 

Pelayaran Barat Surabaya (APBS). APBS merupakan 

alur pelayaran yang menghubungkan kapal-kapal yang 

akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak dari Laut 

Utara Jawa. Hal ini karena kedalaman air di alur 

tersebut memungkinkan kapal-kapal besar untuk 

berlabuh dengan aman. 

Dermaga Jamrud Utara merupakan salah satu 

dermaga yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak,dengan 

arus keluar masuk kapal yang cukup padat. Hal ini 

karena Dermaga Jamrud Utara merupakan dermaga 

internasional sekaligus berlokasi dalam Alur Pelayaran 

Barat Surabaya sebagaimana tersebut di atas. Data dari 

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai operator 

dari Pelabuhan Tanjung Perak, mencatat pada tahun 

2011 ada 14.117 kapal berlabuh di Jamrud Utara, 

sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan 

menjadi 14.773 kapal. Semakin tahun, dermaga ini 

semakin sibuk bahkan mengalami overload. Oleh 

karena itulah diperlukan pengembangan tidak saja bagi 

Dermaga Jamrud Utara tetapi juga Pelabuhan Tanjung 

Perak pada khususnya. Pengembangan dilakukan di 

sisi barat sekaligus guna menjawab kebutuhan 

geografis berupa APBS tadi. Guna menjawab 

kebutuhan tersebut, maka dibangunlah Terminal 

Multipurpose Teluk Lamong.  
Kondisi geografis APBS mengharuskan kapal 

melewati Teluk Lamong terlebih dahulu. Kondisi 

Teluk Lamong, memungkinkan untuk kapal mencapai 

kedalaman minimalnya. Oleh karena itu, pendirian 

Terminal Teluk Lamong sebagai solusi pemecah 

kepadatan di Pelabuhan Tanjung Perak serta 

mempercepat proses bongkar muat barang dengan alat 

serba otomatis, sekaligus untuk mendukung 

perekonomian nasional. Menurut Bapak Hari selaku 

pimpinan proyek pembangunan Terminal 

Multipurpose Teluk Lamong, pelabuhan tersebut 

dibangun untuk memecah kepadatan di Pelabuhan 

Tanjung Perak. Namun, pembangunan TMTL 

mengharuskan adanya reklamasi di kawasan Teluk 

Lamong.  
Terkait adanya reklamasi di kawasan Teluk 

Lamong, pihak Kelurahan Tambak Sarioso dan warga 

terutama nelayan di kelurahan tersebut sudah 

mengetahuinya, Semua pihak, baik PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) selaku pihak pengembang 

pelabuhan, maupun aparat pemerintahan dan 

masyarakat sepakat kalau pembangunan pelabuhan 

membutuhkan reklamasi. Menurut mereka reklamasi 

pasti berdampak terhadap para nelayan.  
Menurut Bapak Sutarno selaku sesepuh 

sekaligus Kepala Dusun di Kelurahan Tambak Sarioso 

dulunya warga menolak pembangunan pelabuhan. 

Hampir semua nelayan berdemo menolak. Bapak 

Sutarno termasuk salah satu yang menolak, dia selain 

sebagai nelayan sekaligus pengrajin perahu. Jika 

nelayan tidak bisa melaut, maka lambat laut jumlah 

nelayan akan berkurang dan tentu pekerjaannya 

sebagai pembuat perahu juga akan terbengkalai. 

Terjadi konflik secara horizontal antara warga yang 

menolak dan menerima serta konflik vertical antara 

masyarakat dengan pihak Pelindo III.  
Menurut Bapak Halimun selaku nelayan 

sekaligus Ketua RT di wilayah Kelurahan Tambak 

Sarioso, respon masyarakat saat ini terhadap 

pembangunan TMTL relatif baik. Masyarakat sudah 

mulai bisa merasakan manfaat dari adanya pelabuhan 

tersebut. Masyarakat mulai pintar melakukan 

diversifikasi usaha sehingga kehidupan mereka 

menjadi membaik dari sebelumnya. Pembangunan 

TMTL memberikan dampak bagi masyarakat di 

Kelurahan Tambak Sarioso. Dampak tersebut baik 

berupa dampak negatif maupun positif. Dampak 

negatif berupa kerusakan lingkungan akibat reklamasi 

sehingga biota laut berkurang. Dampak negatif juga 

berupa kesulitan nelayan untuk mencari ikan sehingga 

mereka harus melaut lebih ke tengah lagi. Adapun 

dampak positifnya adalah pihak pengembang dalam hal 

ini PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan pihak 

Pemerintah Kota Surabaya mau memberikan solusi 

kepada masyarakat. Solusi tersebut berupa kesepakatan 

dengan pihak pengembang agar menerima 30 persen 

tenaga non skill dari masyarakat kelurahan yang 

terdampak termasuk warga Kelurahan Tambak Sarioso. 
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Pengembang dan Pemkot Surabaya juga memberikan 

solusi berupa pembuatan keramba bagi nelayan 

sehingga mereka tidak akan kekurangan hasil. Bahkan 

penduduk juga semakin pintar dan kreatif dengan 

melakukan berbagai diversifikasi pekerjaan seperti 

membuka warung makan bagi para pekerja atau 

pegawai pelabuhan.  
b. Kesejahteraan Masyarakat  

Pembangunan Terminal Multipurpose Teluk 

Lamong (TMTL) memberi implikasi tumbuhnya 

perekonomian di Kelurahan Tambak Sarioso. Hal 

tersebut setidaknya terlihat dari mulai banyaknya 

warga yang mampu mengambil kredit motor, membeli 

handphone baru, serta mencukupi kebutuhan primer 

mereka. Hal ini juga berarti terjadi peningkatan 

pendapatan dan penambahan penghasilan.  
Masyarakat nelayan di Kelurahan Tambak 

Sarioso tidak lagi merupakan bagian yang 

termarjinalkan akibat pembangunan TMTL tetapi 

diuntungkan. Ini karena masyarakat nelayan semakin 

pintar dan kreatif dengan memanfaatkan TMTL untuk 

penetingan dan peningkatan sosial ekonomi mereka. 

Nelayan yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil 

tangkapan ikan, saat ini mulai bergeser menjadi 

nelayan keramba apung. Nelayan juga mulai mencoba 

sektor lain yang dirasa lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan usaha sebelumnya.  
Nelayan yang memiliki rumah ataupun tanah 

yang cukup besar saat ini mulai menjalankan usaha 

kontrakan dan penyewaan kamar kos. Di samping 

rumah kontrakan dan penyewaan kamar kos, wilayah 

Kelurahan Tambak Sarioso mulai banyak dibangun 

warung makan. Warung makan yang awalnya hanya 

menyediakan untuk warga setempat, saat ini mulai 

melayani pekerja di Terminal Multipurpose Teluk 

Lamong. Masyarakat sekitar TMTL, juga mendapat 

prioritas menjadi karyawan. Khususnya karyawan non 

skill dan teknis. Akibatnya, banyak yang berubah 

pekerjaan tidak sekedar nelayan tetapi juga satpam, 

tukang parker, buruh atau kuli dan pekerjaan lainnya. 

Bagi warga yang memiliki kemampuan sesuai 

kebutuhan juga diterima kerja di TMTL.  
Di samping peningkatan taraf hidup dengan 

dikembangkannya TMTL, ada pula warga yang 

mengalami penurunan taraf ekonomi. Mereka adalah 

pemilik usaha dan pekerja pembuatan kapal 

tradisional. Setelah proyek berjalan, nyaris tidak ada 

lagi pesanan kapal baru. Mereka hanya menerima 

order perbaikan. Itupun hanya perbaikan kecil dengan 

ongkos yang tidak terlalu besar. Salah satu solusi yang 

mereka ambil adalah ikut menjadi nelayan keramba. 
Meski demikian, pembangunan TMTL juga 

memberikan penambahan penghasilan bagi warga. 
Penambahan penghasilan terutama dirasakan oleh 
warga masyarakat pemilik keramba yang sebelumnya 
merupakan nelayan. Penghasilan masyarakat yang 
dulunya terbatas, saat ini menjadi lebih bevariasi. Jika 
sebelumnya hanya ikan, sekarang kerang pun juga 
cukup berlimpah. Kerang mempunyai nilai ekonomi 
yang cukup tinggi. Harganya yang mahal menjadikan 

kerang menjadi primadona dalam jual beli hasil laut 
disamping ikan. Para istri juga berperan menambah 
penghasilan keluarga. Istri nelayan menjalankan usaha 
produksi pengolahan ikan. Baik produk kering maupun 
olahan lain seperti kerupuk ikan memberi kontribusi 
pendapatan terhadap keluarga nelayan. 
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