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ABSTRAK 

Teluk Jakarta selama ini menjadi sumber mata pencaharian nelayan tradisional karena hasil 
laut yang melimpah. Namun saat ini nelayan tradisional mengalami banyak kerugian dengan 
adanya rencana pembangunan 17 pulau di Teluk Jakarta. Penelitian ini hendak membahas 
strategi dan dinamika KNT Muara Angke dalam melakukan perlawanan terhadap 
pengembang untuk memberhentikan reklamasi teluk Jakarta. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dan dikaji dengan teori 4 varian strategi. Hasil penelitian  menunjukan 
bahwa KNT Muara Angke bisa memberhentikan reklamasi teluk jakarta dengan strategi 
pelapisan, advokasi dan keterlibatan kritis. KNT Muara Angke memberikan kesadaran kepada 
nelayan akan dampak buruk reklamasi. KNT mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan 
bantuan LBH Jakarta serta menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan. KNT 
Muara Angke melakukan mobilisasi sumber daya seperti anggota, uang, fasilitas untuk aksi 
dan lain-lain. Gerakan ini pun dibingkai dalam suatu isu bahwa, jika reklamasi Teluk Jakarta 
diteruskan akan mengakibatkan berbagai dampak di aspek sosial, ekonomi dan juga 
lingkungan.  
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ABSTRACT 

The Jakarta Bay has been a source of livelihood for traditional fishermen because of the 
abundant marine products. But now traditional fishermen suffer a lot of losses with the 
planned development of 17 islands in the Jakarta Bay. This study aims to discuss the 
strategies and dynamics of KNT Muara Angke in fighting against developers to stop the 
reclamation of the Jakarta Bay. This research uses qualitative methods and is examined by 
the theory of 4 variants strategy. The results of the study indicate that Muara Angke's KNT 
could stop Jakarta bay reclamation with coating strategies, advocacy and critical 
involvement. Muara Angke KNT provides awareness to fishermen of the adverse effects of 
reclamation. KNT filed a lawsuit with the Jakarta Administrative Court with the help of LBH 
Jakarta and cooperated with various government institutions. KNT Muara Angke mobilizes 
resources such as members, money, facilities for action and others. This social movement is 
also framed on an issue that, if the Jakarta Bay reclamation continues, it will cause various 
impacts on social, economic and environmental aspects. 
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Pendahuluan 

DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia. Provinsi yang tidak terlalu luas 

secara wilayah tapi selalu menjadi daya tarik masyarakat untuk menginjakkan kaki atau                                                            
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bahkan menetap disana. Jakarta pun memiliki wilayah perairan di ujung utara. Terdapat teluk 

diperairan Jakarta Utara yang biasa disebut Teluk Jakarta. Teluk Jakarta pun menjadi 

primadona tersendiri bagi masyarakat nelayan di Jakarta dan sekitarnya, tak kecuali bagi 

nelayan tradisional di Muara Angke. Teluk Jakarta dinilai memiliki hasil tangkapan laut yang 

melimpah, dengan gelombang air laut yang tidak terlalu ganas dan menjadi tempat yang 

disenangi biota laut untuk berkumpul. Teluk Jakarta menjadi sumber penghidupan bagi 

nelayan tadisional yang sudah hidup belasan hingga puluhan tahun disana. Akan tetapi 

nelayan tradisional saat ini gusar dengan adanya rencana reklamasi secara gencar dilakukan 

pada Tahun 2014. Tentunya tak lepas dari izin yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta 

yaitu Ahok untuk reklamasi Pulau G, F, I, dan K dari total 17 pulau yang akan direklamasi. 

Rencana Reklamasi Teluk Jakarta ini bukan baru saja dicanangkan pada tahun 2014. 

Sejak tahun 1995 di era pemerintahan Presiden Soeharto rencana tersebut sudah dituangkan 

dalam Keputusan Presiden. Reklamasi dilakukan sebagai upaya penataan Kota Jakarta dengan 

membangun 17 pulau yang tertuang dalam kebijakan Perintah Gubernur yang dikeluarkan oeh 

Gubernur Fauzi Bowo saat itu.1 Akhirnya dalam beberapa tahun terakhir dimulailah 

pembangunan pulau yang sudah diterbitkan izinnya tersebut. 

Reklamasi teluk Jakarta diharapkan oleh pemerintah sebelumnya menjadi kawasan 

andalan ekonomi serta mampu menambah ruang bagi pemukiman penduduk DKI Jakarta 

nantinya. Tetapi keinginan besar tersebut harus ditelan pahit bagi warga terdampak yang 

tinggal disekitar kawasan pesisir Pantai Utara. Bagi mereka yang selama ini mengadu nasib 

serta menggantungkan hidupnya dari hasil diteluk Jakarta. Mereka adalah nelayan tradisional 

di Muara Angke. Proyek pembangunan 17 Pulau yang direncanakan akan segera dilaksanakan 

membuat masyarakat nelayan merugi secara ekonomi.  

Mereka yang selama ini mendapatkan penghidupan dari Teluk Jakarta harus 

mengalami kesulitan ketika menangkap ikan sejak berjalannya proyek reklamasi pulau G, 

penghasilan mereka menurun drastis dengan hasil tangkapan menurun dari biasanya. Teluk 

Jakarta pun bukan hanya sebagai sumber ekonomi bagi nelayan tradisional, tetapi juga sumber 

kehidupan karena mereka hidup berpuluh tahun disana dan terancam akan tergusur. 

Sehingga relokasi pun akan berdampak kehilangannya mata pencaharian mereka 

selama ini karena sebagian besar warga Muara Angke bekerja sebagai nelayan tradisional, 

para perempuan atau ibu-ibu pun bekerja dengan membantu para suami yang notabene adalah 

nelayan dengan mengeringkan ikan, mengupas kerang hijau dan berjualan kecil-kecilan.                                                            
1 Lestari, Sri Fidyah. 2019. Gerakan Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke Dalam Penolakan Reklamasi 
Teluk Jakarta. Surabaya: Universitas Airlangga 



Selain memberikan dampak sosial-ekonomi bagi korban terdampak yang berada disekitar 

wilayah reklamasi, proyek reklamasi Teluk Jakarta juga dinilai akan berdampak buruk 

terhadap lingkungan. Akibat proses pembangunan pulau yang dilakukan, laut pun tercemari. 

Banyak ikan-ikan yang mati, serta yang hidup pun tidak layak untuk dikonsumsi. 

Nelayan tradisional di Muara Angke pun membentuk Komunitas Nelayan Tradisional 

(KNT) Muara Angke di tahun 2014. KNT Muara Angke pun membentuk sebuah gerakan 

dengan satu tujuan yang sama yaitu menghentikan proyek rekalmasi Teluk Jakarta. 

Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi dan nelayan tradisional sebagai warga negara 

berhak menyampaikan aspirasinya melalui aksi perlawanan terhadap pengembang ataupun 

pemerintah yang membuat kebijakan reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan.  

Suatu gerakan muncul karena adanya pertentangan antara masyarakat dengan elite 

politik terhadap aturan yang dibuat. Perlawanan yang dilakukan KNT Muara Angke didasari 

oleh adanya rasa solidaritas dan identitas bersama sebagai nelayan tradisional di Muara 

Angke.2 KNT Muara Angke kehilangan hak-haknya dasarnya sebagai masyarakat untuk bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 3KNT Muara Angke pada melakukan perlawanan baik 

dengan aksi demo, penyegelan pulau, bekerjasama dengan LSM lain serta menempuh jalur 

hukum dengan mengajukan gugatan. Melihat aksi-aksi yang dilakukan di akhir tahun 2016 

pun cukup berhasil, semakin menarik melihat pergerakkan dari KNT Muara Angke untuk bisa 

mencapai tujuannya yaitu memberhentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. 

Peneliti pun melihat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Gerakan 

Sosial. Salah satunya penelitian tentang Gerakan Solidaritas LSM Kalimas Surabaya yang 

diteliti oleh Muhammad Ardha Mulyono. Dalam penelitian tersebut menggunakan teori 4 

varian strategi gerakan sosial untuk mengkaji strategi yang digunakan oleh LSM Kalimas 

untuk mencapai keberhasilan dari gerakan tersebut. Serta menggunakan teori kesempatan 

politik, mobilisasi sumber daya dan framing untuk memahami dinamika dari Gerakan 

Solidaritas LSM Kalimas.4 Disini peneliti menggunakan perspektif teori yang tidak jauh 

berbeda untuk mengkaji gerakan yang dilakukan KNT Muara Angke bisa sukses dengan 4 

varian strategi yaitu strategi isolasi politik, strategi pelapisan, strategi advokasi dan strategi 

keterlibatan kritis. Hanya saja dalam menggunakan teori ini, peneliti mengkaji objek yang 

berbeda yaitu mengenai gerakan yang dilakukan nelayan tradisional untuk memberhentikan 

reklamasi di Teluk Jakarta.                                                             
2 Oman Sukman, Konsep dan Teori Gerakan Sosial, (Malang: Intrans Publishing, 2012). hlm. 2-3 
3 Kurniawan, J. Luthfi, Negara, Civil Society & Demokratisasi,(Malang: Citra Intrans Selaras, 2012),  hlm. 115. 
4 Mulyono, Muhammad Ardha. 2014. Gerakan Solidaritas LSM Kalimas Surabaya Studi Tentang: Sengketa 
Lahan Antara Warga Kalimas Baru dengan PT.KAI dan PT. Pelindo III. Surabaya: Universitas Airlangga. 



Penelitian berikutnya yaitu Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 

Dalam Menolak Revitalisasi Hutan Malabar di Kota Malang oleh Faris Umar Hasbullah. 

Dalam penelitian ini membahas mengenai proses munculnya kekecewaan masyarakat hingga 

menjadi suatu gerakan sosial yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota 

Malabar. Dikaji dengan teori deprivasi relatif untuk menjelaskan ketidakpuasaan yang 

dirasakan oleh masyarakat karena adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan 

kenyataan yang terjadi, pada akhirnya muncul kekewaan dengan bentuk perlawanan.5 

Disini peneliti dalam mengkaji mengenai gerakan yang dilakukan nelayan tradisional 

tidak menggunakan teori deprivasi relatif dikarenakan gerakan yang diteliti secara 

karakteristik menggambarkan gerakan sosial baru, tidak menggambarkan keinginan untuk 

melakukan sebuah revolusi. Tujuannya dibatasi pada keinginan memberhentikan reklamasi 

Teluk Jakarta sebagai kebebasan aspirasi dari kelompok nelayan tradisional, yang akan lebih 

sesuai jika dikaji dengan teori kesempatan politik dan mobilisasi sumber daya. Meskipun hal 

yang dikaji hampir serupa yaitu, mengenai kekecewaan kelompok masyarakat terhadap 

kebijakan pemerintah terkait kondisi lingkungan di suatu daerah.  

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai gerakan 

sosial yang dilakukan oleh KNT Muara Angke untuk memberhentikan reklamasi di Teluk 

Jakarta. Gerakan ini cukup berhasil dan belum pernah diteliti mengenai penolakan reklamasi 

Teluk Jakarta yang dilakukan oleh nelayan tradisional di Muara Angke. Peneliti berharap 

semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Kajian Teoritik 

Gerakan sosial berbicara mengenai perubahan. Bagaimana merubah sesuatu yang 

awalnya dianggap tidak ideal menjadi sesuatu yang ideal berdasarkan penggagas gerakan 

tersebut.6 Sebenarnya terdapat berbagai macam strategi yang dapat digunakan agar suatu 

gerakan sosial bisa mencapai tujuan dan perubahan yang diinginkannya. Menurut Suharko, 

yang dikutip oleh Fadillah dalam buku Gerakan sosial: konsep, strategi, aktor, hambatan dan 

tantangan gerakan sosial di Indonesi, terdapat 4 varian strategi yang dapat dilakukan dalam                                                            
5 Hasbullah, Faris Umar. 2016.  Gerakan Aliansi Masyarakt Peduli Hutan Kota Malabar Dalam Menolak 
Revitalisasi Hutan Malabar di Kota Malang. Surabaya: Universitas Airlangga 
6 Djati, Arief W.2002, Gerakan Sosial dan Demokratisasi, Panitia 25 tahun FISIP Universitas Airlangga, 
Surabaya. hlm. 6 



suatu gerakan sosial, yaitu: Low Profile Strategy, Strategi Pelapisan (layerring), Strategi 

Advokasi, Keterlibatan Kritis (Critical Engagement).7 

Selain dibutuhkan strategi untuk sebuah gerakan mencapai tujuannya, tentu dalam 

proses mencapai tujuan tersebut suatu gerakan penuh dengan dinamika disetiap 

perjalanannya. Dinamika suatu gerakan sosial bisa dipahami dengan 3 faktor yaitu peluang 

politik, mobilisasi sumber daya dan framing. Setiap masyarakat memiliki harapan-harapan 

akan kehidupannya yang lebih baik. Ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi 

yang mereka alami, terlebih ketidakadilan yang mereka rasakan. Dengan terbukanya 

kesempatan politik, membuat masyarakat semakin berani untuk menyuarakan protes-protes 

atas kebijakan yang dinilai menyengsarakan mereka dimasyarakat dengan dimensi Teori 

Struktur Kesempatan.8 Ada beberapa hal yang mempengaruhi terciptanya peluang politik, 

diantaranya: adanya keterbukaan dalam lembaga-lembaga politik yang ada, sehingga 

masyarakat pun memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi harapannya, 

lalu adanya perbedaan pendapat ataupun kebijakan yang terjadi di lembaga politik yang ada 

sehingga menjadi kesempatan bagi suatu gerakan untuk mendapatkan dukungan dari lembaga 

yang sejalan dengan harapan dan tujuan dari gerakan tersebut. 9 

Kesempatan bagi setiap masyarakat yang tinggal di negara  demokrasi ini adalah dapat 

menyuarakan apapun yang menjadi keresahannya atas kebijakan pemerintah. Masyarakat 

resah jika dengan adanya kebijakan tersebut bukan justru membuat mereka sejahtera dan 

merasa aman tetapi kebijakan pemerintah tersebut dianggap merugikan masyarakat banyak 

serta memperburuk kondisi lingkungan. Tak jarang kebijakan yang dibuat hanya berpihak 

terhadap kepentingan pihak tertentu agar memperoleh keuntungan. Dalam perjalananya suatu 

gerakan pastilah butuh melakukan mobilisasi sumber daya untuk menyatukan kekuatan agar 

dapat mencapai keberhasilan. Karena sumber daya yang ada haruslah diperhitungkan serta 

diarahkan pada tujuan dari sebuah gerakan. Sumber daya bukan hanya sebatas barang-barang 

yang berwujud seperti fasilitas yang dimiliki seperti kantor untuk organisasi gerakan 

melakukan pertemuan, kendaraan dan juga uang. Tetapi juga meliputi anggota dari organisasi 

yang melakukan gerakan tersebut, apakah memiliki semangat dan cita-cita yang sama serta 

loyalitas yang baik terhadap organisasi. Para agen atau aktor gerakan yang memiliki 

kemampuan menggerakkan massa dengan baik juga merupakan sumber daya yang sangat                                                            
7 Fadillah, Gerakan sosial: konsep, strategi, aktor, hambatan dan tantangan gerakan sosial di Indonesia, 
(Malang: Averroes Press, 2006),  hlm. 11-14. 
8 Ibid., hlm. 36-37. 
9 Situmorang, Abdul. Gerakan Sosial: 2013, Gerakan Sosial Teori & Praktek, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 
32. 



penting. Masalah-masalah yang terjadi terkait dengan reklamasi mampu dibingkai dalam 

suatu isu. Bagaimana kita memiliki suatu sudut pandang tersendiri dari suatu realitas yang 

ada, menjadikannya sebagai sebuah isu dan layak untuk diberitakan. 

Strategi dan Bentuk Perlawanan KNT Muara Angke 

Terdapat 4 macam strategi yang bisa digunakan oleh para aktor gerakan agar bisa mencapai 

tujuan dari gerakan sosial yang dibentuk. Strategi isolasi politik yang secara khusus sesuai 

dengan konteks politik yang represif dan efektif untuk menghindari kooptasi dari dari 

pemegang kekuasaan yang otoritarian. Suatu strategi dipilih dengan penuh pertimbangan 

untuk bisa mencapai tujuan secara efektif. Anggota dari KNT Muara Angke pun manyatakan 

bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Perlawanan yang dilakukan KNT Muara Angke 

tidak menggunakan strategi isolasi politik. Disebabkan berdasarkan pertimbangan kondisi 

sosial politik yang ada di Negara Indonesia. Setiap warga negara dijamin dengan Hak Asasi 

Manusia, setiap warga negara diberikan kesempatan menyuarakan pendapat serta hak 

hidupnya. Termasuk nelayan tradisional di KNT Muara Angke pun menginginkan kehidupan 

yang sejahtera. KNT Muara Angke pun membentuk sebuah gerakan untuk memberikan 

perlawanan terhadap kebijakan pemerintah mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Gerakan ini 

pun tidak menjadi sebuah gerakan bawah tanah, tapi terlihat secara jelas keberadaannya. 

Untuk mencapai tujuan dari gerakan KNT menggunakan salah satunya Strategi 

Pelapisan (layerring). Sebagai nelayan tradisional, tentu para aktor KNT Muara Angke juga 

merasakan kesengsaraan yang sama atas pelaksanan proyek reklamasi Teluk Jakarta saat ini. 

KNT Muara Angke jelas menginginkan kesejahteraan bagi nelayan tradisional terdampak di 

sekitaran Muara Angke. KNT Muara Angke pun memberikan pemahaman kepada masyarakat 

istilah mengenai normalisasi, relokasi pada dasarnya adalah hendak menggusur nelayan 

tradisional dari perkampungan tersebut untuk memperlancar proyek reklamasi Teluk Jakarta. 

KNT terus melakukan sosialisasi kepada nelayan tradisional lainnya untuk sama-sama 

menolak reklamasi di teluk Jakarta. Agar masyarakat tidak mudah diiming-iming dengan 

kompensasi yang hanya akan menguntungkan sesaat saja, tetapi mereka akan kehilangan 

sumber penghidupan selamanya. KNT ingin kesejahteraan bisa dirasakan oleh Nelayan 

Tradisional khususnya di Muara Angke. 

Selain dari strategi pelapisan, strategi advokasi pun dinilai efektif untuk memaksakan 

perubahan kebijakan pemerintah. Perlawanan yang dilakukan oleh KNT juga dapat dilihat 

menggunakan jalur advokasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 



terkait dengan pembangunan pulau G pada awalnya tetapi akhirnya gugatan tersebut dicabut 

oleh pihak yang akhirnya tidak sejalan dengan KNT Muara Angke. 

KNT Muara Angke yakin harus ada cara terbaik yang efektif untuk reklamasi Teluk 

Jakarta dihentikan segera. KNT Muara Angke yang didukung oleh berbagai organisasi seperti 

LBH, WALHI dan berbagai LSM lainnya, mengajukan gugatan mengenai izin pembangunan 

pulau F, I dan K,. KNT Muara Angke menyadari kondisi internal mereka, yang secara 

anggota adalah nelayan tradisional. Rata-rata mereka yang bekerja sebagai nelayan tradisional 

adalah mereka yang secara pendidikan formal tidak terlalu tinggi. Mereka pun juga awan 

terhadap hal-hal mengenai hukum. Mereka mempertanyakan bagaimana cara yangbefektif 

melawan pemerintah, mengunggat kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebingungan tersebut 

mereka alami karena tidak memiliki pengetahuan mengenai proses hukum. Misalnya, harus 

melakukan apa agar bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan dan gugatan mereka bisa 

dikabulkan agar reklamasi Teluk Jakarta bisa dihentikan. Terlebih mereka terhambat 

dikarenakan permasaahan administrasi, sebab KNT Muara Angke tidak memiliki legalitas 

lembaga formal dari Kementrian Hukum dan HAM dan persyaratan legalitas lainya. 

Sedangkan untuk bisa mengajukan gugatan melalui jalur advokasi yang hanya bisa dilakukan 

oleh lembaga formal, maka dari itu KNT Muara Angke meminta pendampingan hukum 

kepada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Dan memang Ketua dari KNT Muara Angke yaitu 

Iwan Charmidi memiliki akses ke LBH Jakarta, karena menjabat sebagai Paralegal LBH 

Jakarta. 

KNT sadar bahwa untuk memberhentikan reklamasi tidak cukup jika hanya dengan 

demo, protes dan melakukan aksi-aksi saja. Tapi butuh suatu kekuatan untuk merubah 

kebijakan, yaitu dengan menempuh jalur hukum. KNT Muara Angke beserta LSM lainnya 

bukan hanya mengajukan gugatan pulau G tetapi juga menyampaikan gugatan Pulau F, I, K 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada 23 Februari 2017 mengajukan gugatan, dan pada 16 

Maret 2017 Nelayan Tradisional yang tergabung dalam KNT Muara Angke memenangkan 

gugatan reklamasi pulau F, I dan K.  

KNT Muara Angke sadar bahwa untuk bisa mencapai tujuan dari gerakan butuh 

dukungan dari lembaga pemerintahan terkait. Dari data hasil penelitian yang ada, dapat dilihat 

bahwa KNT menggunakan strategi keterlibatan kritis KNT pun mendatangi DPRD Jakarta 

untuk menuntut keadilan agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang bisa menyejahterakan 

nelayan tradisional yang merupakan masyarakat kecil. Perwakilan dari KNT pun akhirnya 

dapat bertemu dengan komisi B yang ada di DPRD, meski belum ada hasil yang memuaskan 



dari ertpemuan tersebut. Yang semakin hari semakin terhimpit secara kondisi ekonomi 

dengan pendapatan yang terus menurun dengan adanya proyek reklamasi Teluk Jakarta. 

KNT Muara Angke juga meminta dukungan kepada pemerintah terkait yaitu 

Kementerian kelautan dan perikanan serta menyampaikan aspirasi ke Kementerian 

Lingkungan Hidup. Seharusnya dalam pengadaan suatu proyek pembangunan dibutuhkan izin 

AMDAL (Analisi Dampak Lingkungan). Dalam kenyatannya pembangunan Pulau G 

mendapatkan izin AMDAL, tetapi masyarakat nelayan yang tinggal disana dan merupakan 

warga terdampak tidak dilibatkan dalam rapat AMDAL yang diadakan kelurahan saat itu. 

KNT Muara Angke pun mendatangi Dinas Lingkungan Hidup setelah keluarnya izin 

AMDAL. Tak lama setelah itu Hasilnya Reklamasi Pulau G diberhentikan sementara, dengan 

adanya Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup. 

Di Tahun 2017 gerakan dari KNT Muara Angke semakin menguat, dinilai 

keberpihakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu kepada pengembang yang 

menjalankan proyek reklamasi Teluk jakarta. Saat itu juga terdapat momen Pilkada DKI 

Jakarta 2017. KNT menjadikan itu sebagai kesempatan untuk bekerjasama dengan pasangan 

calon Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan. Anies saat masa kamanye berjanji akan 

menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sandiaga Uno sebagai calon Wakil Gubernur 

pun datang mengunjungi wilayah Blok Empang yang merupakan wilayah yang dihuni oleh 

Nelayan Tradisional di Muara Angke. 

Pasangan Anies-Sandi pun akhirnya berhasil menang dalam kontestasi Pilkada DKI 

Jakarta. Saat pasangan tersebut dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, 

KNT Muara Angke pun hadir memberikan selamat serta mengingatkan kembali akan janji 

mereka ketika masa kampanye. Sayangnya saat itu para neayan tidak bisa menemui Anies dan 

Sandi. Dalam proses Anies – Sandi Menjabat KNT terus melakukan pengawalan, untuk 

memastikan apakah Gubernur terpilih tersebut akan memegang komitmen untuk 

menyejahterakan nelayan tradisional di Muara Angke. Akhirnya dapat dilihat pada bulan 

September tahun 2018, Anies Baswedan akhirnya menuntaskan janjinya sebagai Gubernur 

DKI Jakarta untuk memberhentikan proyek reklamasi teluk Jakarta.  

 

Dinamika Gerakan Sosial KNT Muara Angke  
 



Dinamika pergerakkan KNT dalam menolak reklamasi Teluk Jakarta ini akan 

dianalisa dengan 3 faktor yaitu kesempatan politik, struktur mobilisasi sumberdaya, dan 

pembingkaian. 

Gerakan sosial muncul ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik 

mengalami keterbukaan. Di negara demokrasi ini akses masyarakat untuk bisa mempengaruhi 

kebijakan sangat terbuka. Terbukanya kesempatan politik berperan penting dalam 

kemunculan gerakan yang berakar dari masyarakat untuk menyampai protes atas 

ketidakadilan yang mereka alami. Ketika nelayan tradisional di Muara Angke tidak setuju 

dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dinilai merugikan mereka secara aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan. Laut tercemar, hasil penangkapan turun drastis, mereka pun harus 

memutar lebih jauh karena adanya proyek reklamasi dengan biaya bahan bakar yang lebih 

mahal sedangkan penghasilan yang mereka dapatkan tidak seberapa. Kekhawatiran bertambah 

bagaimana jika pulau yang direklamasi selesai dibangun. Mereka tidak akan bisa lagi melaut 

di Teluk Jakarta. Gerakan ini pun muncul di tahun 2014 bertujuan memberhentikan reklamasi 

Teluk Jakarta.  

Di momen pilkada DKI Jakarta tahun 2017, menjadi kesempatan politik juga bagi 

KNT Muara Angke untuk mendapatkan dukungan dari pasangan calon Anies-Sandi. Karena 

jika mereka terpilih maka harapan reklamasi Teluk Jakarta dihentikan dapat menjadi 

kenyataan. Dalam perjalannya pasangan tersebut terpilih menjadi Gubernur dan Wakil 

Gubernur DKI Jakarta pada masa pemerintahannya akhirnya membuat kebijakan yang bisa 

memberhentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Memang suara dari para nelayan 

tradisional ini pada Pilkada DKI Jakarta mengarah pada pasangan Anies Baswedan dan 

Sandiaga Uno. Dapat diihat dari hasil suara di TPS Blok Empang, Kampung Aquarium di 

Penjaringan, jakarta Utara. 

Suatu gerakan tersebut butuh untuk memobilisasi sumberdaya yang ada agar memiliki 

kekuatan untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan oleh gerakan tersebut. Nelayan 

tradisional yang tergabung dalam KNT Muara Angke melakukan mobilisasi sumber daya 

untuk membentuk sebuah gerakan perlawanan. Mobilisasi sumber daya dalam teori yang ada 

terkait dengan uang dan fasilitas yang dibutuhkan untuk gerakan. Untuk melakukan aksi 

sendiri, KNT Muara Angke membutuhkan fasilitas seperti kendaraan untuk membawa massa, 

lalu kebutuhan untuk konsumsi selama melakukan aksi yang juga membutuhkan uang. 

Mobilisasi sumber daya diutamakan terlebih dahulu dari internal organisasi yaitu para anggota 

sendiri. Tak jarang LBH Jakarta membantu kebutuhan fasilitas untuk melakukan aksi seperti 



kendaraan. Ketika hendak mengadakan aksi KNT Muara Angke melakukan mobilisasi 

anggota melalui para koordinator, ada 10 koordinatoor yang masing-masingnya membawahi 

20 anggota. 

KNT memobilisasi anggotanya untuk ikut bergerak, senantiasa didasarkan pada 

kesadaran serta nilai nilai sosial yaitu kepedulian. Menggerakkan untuk sama-sama peduli dan 

tidak memikirkan nasibnya secara pribadi. Bahwa dalam 1 organisasi KNT, memiliki nasib 

yang sama sebagai nelayan tradisional. Kehidupan nelayan tradisional terancam jika proyek 

reklamasi terus berjalan. Dalam proses mobilisasi yang dilakukan oleh KNT Muara Angke 

pun tidak selalu berjalan mulus, penuh dengan dinamika. Terlebih ketika masyarakat nelayan 

yang awalnya satu suara untuk menolak reklamasi, ternyata berubah haluan mendukung 

reklamasi teluk Jakarta. Akhirnya suatu gerakan yang kuat diawal memiliki satu tujuan yang 

sama dapat terpecah perlahan karena tujuan yang tak lagi sama. Tetapi sebagian besar anggota 

KNT Muara Angke tetap solid karena dibangun atas kesadaran atas tujuan bersama yang 

harus diperjuangkan. Para agen gerakan pun memiliki idealisme yang tinggi, bahkan seperti 

Pak Khalil pun selaku Wakil Ketua KNT Muara Angke yang juga sebagai nelayan akan 

mempertahankan laut sampai mati, tidak ada yang bisa membelinya. Begitupun juga yang 

diinginkan oleh anggota KNT Muara Angke lainnya hanyalah satu yaitu reklamasi Teluk 

Jakarta dihentikan. 

Suksesnya gerakan sosial terletak sampai sejauhmana mereka memenangkan 

pertempuran atas arti. Pelaku perubahan memiliki tugas penting untuk mencapai 

perjuangannya melalui pembentukan framing atas masalah-masalah sosial dan ketidak adilan. 

KNT Muara Angke terus menyuarakan bahwa reklamasi bukan untuk nelayan. Jangan sampai 

laut dirampas demi keuntungan pribadi maupun kelompok kepentingan, sehingga 

mengorbankan rakyat kecil seperti nelayan tradisional. Dalam pergerakkan KNT sendiri 

memang tidak ada jargon khusus yang dibuat. Tapi anggota KNT sendiri yang sebagian besar 

adalah nelayan sudah menyadari akan hak hak nya sebagai nelayan yang dirampas jika 

reklamasi Teluk Jakarta terus dilanjutkan.  Pembingkaian isu bahwa Reklamasi ini memiliki 

dampak buruk diberbagai aspek. Mulai dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Nelayan 

tradisional di Muara Angke dibunuh akan mati secara perlahan karena sumber kehidupan 

mereka dimusnahkan. 

Kesimpulan 

Perjuangan KNT Muara Angke untuk memberhentikan reklamasi Teluk Jakarta 

dilakukan dengan berbagai strategi cukup berhasil. KNT Muara Angke menggunakan strategi 



pelapisan, advokasi dan keterlibatan kritis. KNT Muara Angke yang didirikan untuk 

menjawab masalah terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta yang dinilai merugikan nelayan 

tradisional diwilayah tersebut. KNT pun meakukan sosialisasi dan memberikan kesadaran 

agar nelayan tidak berpikir pragmatis dengan menerima kompensasi-kompensasi yang hanya 

menguntung sesaat. Ada upaya yang dilakukan untuk menyejahterakan nelayan tradisional. 

Untuk memberhentikan reklamasi, KNT juga menempuh jalur hukum dengan 

didampingi oleh LBH Jakarta. KNT Muara Angke  melayangkan gugatan ke PTUN terkait 

dengan pembangunan pulau G, F, I, K.  Selain itu dukungan dari lembaga-lembaga 

pemerintahan yang ada pun terus di upayakan. KNT Muara Angke menyampaikan aspirasinya 

ke Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup, DPRD DKI 

Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Respon awal pun cukup berhasil dengan 

penghentian sementara pembangunan pulau G, hingga akhirnya bisa diberhentikan secara 

permanen proyek reklamasi Teluk Jakarta.  

Tercapainya tujuan dari KNT Muara Angke tidaklah lepas dari pergerakkan yang 

penuh dengan dinamika. Didirikan pada tahun 2014 dengan latar belakang oleh adanya 

proyek reklamasi Teluk Jakarta yang merugikan nelayan tradisional. Para agen pun 

melakukan mobilisasi sumber daya mulai dari anggota, dengan memberikan kesadaran 

mereka untuk peduli dan memikirkan kehidupan kedepannya nanti. Sumberdaya uang 

maupun fasilitas untuk melakukan aksi dipenuhi dari internal KNT Muara Angke, terkadang 

dibantu juga oleh KNTI dan LBH Jakarta. Isu yang dikemas dan disampaikan adalah 

reklamasi akan merampas hak hidup nelayan tradisional. Nelayan Tradisional akan 

kehilangan mata pencahariannya di Teluk Jakarta kedepannya, atau dapat dikatakan nelayan 

traddisional mati secara perlahan. 
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