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MENATA
WILAYAH PESISIR,
PULAU KECIL, DAN
TANAH REKLAMASI

Kajian terhadap Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan
Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
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Pada tanggal 21 Maret 2016,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional menetapkan sebuah
peraturan
baru
yang
diundangkan pada tanggal 14
April 2016, yaitu Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 tahun 2016 tentang
Penataan Pertanahan di Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(“Permen 17/2016”).
Permen 17/2016 pada dasarnya
mengatur mengenai penataan
tanah pada 4 (empat) lokasi,
yaitu penataan tanah di wilayah
pesisir, pulau kecil, tanah
reklamasi, dan tanah timbul,
yang selengkapnya sebagai
berikut:

PENATAAN PERTANAHAN
WILAYAH PESISIR

DI

Pemberian Hak Atas Tanah di
Wilayah Pesisir wajib dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku, antara lain sebagai
berikut: peruntukan bangunan
harus sesuai dengan rencana tata
ruang, mendapat rekomendasi
dari pemerintah dan harus
memenuhi ketentuan perizinan.
Lebih lanjut,Penataan pertanahan
di Wilayah Pesisir meliputi
pemberian hak atas tanah pada
pantai dan perairan pesisir.
1)

Pantai
Pengertian pantai adalah
daerah yang merupakan
pertemuan antara laut dan
daratan diukur pada saat
pasang tertinggi dan surut
terendah. Berdasarkan Pasal
5 ayat 1 Permen 17/2016,

Pemerintah
hanya
dapat
memberikan hak atas tanah di
daerah pantai untuk bangunanbangunan sebagai berikut:
a.

Bangunan
digunakan
pertanahan
keamanan;

yang
untuk
dan

b.

Pelabuhan
dermaga;

atau

c.

Tower
penjaga
keselamatan
pengunjung pantai;

d.

Tempat
tinggal
masyarakat hukum
adat atau anggota
masyarakat
yang
secara
turuntemurun
sudah
bertempat tinggal di
tempat
tersebut;
dan/atau
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e.
2)

Pembangkit
listrik.

tenaga

Perairan Pesisir.
Pengertian dari perairan
pesisir adalah laut yang
berbatasan dengan daratan
meliputi perairan sejauh 12
(dua belas) mil laut diukur
dari garis pantai, perairan
yang
menghubungkan
pantai dan pulau-pulau,
estuari, teluk, perairan
dangkal, rawa payau, dan
laguna.
Lebih
lanjut,
berdasarkan Pasal 5 ayat 1
Permen
17/2016,
pemberian hak atas tanah
pada daerah pantai hanya
dapat diberikan untuk
bangunan sebagai berikut:
a.

Bangunan
digunakan
pertanahan
keamanan;

yang
untuk
dan

b.

Pelabuhan
dermaga;

atau

c.

Tower
penjaga
keselamatan
pengunjung pantai;

d.

e.

Tempat
tinggal
masyarakat hukum
adat atau anggota
masyarakat
yang
secara
turuntemurun
sudah
bertempat tinggal di
tempat
tersebut;
dan/atau
Pembangkit
listrik.

tenaga

Berdasarkan hal-hal tersebut di
atas, Permen 17/2016 mengatur
mengenai jenis-jenis bangunan

yang dapat dibangun di Wilayah
Pesisir. Namun, Permen 17/2016
juga
mengatur
mengenai
bangunan yang tidak dapat
dibangun di Wilayah Pesisir, yaitu
sebagai berikut:
a.

bangunan yang berkaitan
dengan program strategis
negara;

b.

bangunan untuk kepentingan
umum;

c.

Permukiman di atas air bagi
masyarakat hukum adat;
dan/atau

d.

Pariwisata.

PENATAAN PERTANAHAN
PULAU-PULAU KECIL

DI

Merujuk kepada Pasal 1 angka 4
Permen 17/2016, Pulau Kecil
adalah pulau dengan luas lebih
kecil atau sama dengan 2.000 km2
(dua ribu kilometer persegi)
beserta kesatuan Ekosistemnya.
Sedangkan pengertian PulauPulau Kecil adalah pulau-pulau
kecil yang memiliki titik-titik dasar
koordinat
geografis
yang
menghubungkan garis pangkal
lurus kepulauan sesuai dengan
hukum internasional dan nasional.
Berdasarkan Pasal 9 ayat 2
Permen 17/2016, Pemberian Hak
Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil
harus memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:
a.

Penguasaan atas pulau-pulau
kecil paling banyak 70%
(tujuh puluh persen) dari luas
pulau, atau sesuai dengan
arahan rencana tata ruang
wilayah provinsi/ kabupaten/
kota dan/atau rencana zonasi

pulau kecil tersebut;
b.

Sisa paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) luas pulau
kecil yang ada dikuasai
langsung oleh negara dan
digunakan
dan
dimanfaatkan
untuk
kawasan lindung, area
publik atau kepentingan
masyarakat; dan

c.

Harus mengalokasikan 30%
(tiga puluh persen) dari
luas pulau untuk kawasan
lindung.

Salah satu hal unik yang diatur
mengenai penataan pertanahan
di pulau kecil adalah bahwa
penguasaan dan pemilikan
tanah di pulau kecil tidak boleh
menutup akses publik, yakni:
a.

Akses perorangan atau
kelompok orang untuk
berlindung,
berteduh,
menyelamatkan
diri,
mencari
pertolongan
dalam pelayaran;

b.

Akses perorangan atau
kelompok orang dengan
ijin
resmi
untuk
melaksanakan
kegiatan
terkait
pendidikan,
penelitian, konservasi, dan
preservasi.

PENATAAN
PERTANAHAN
PADA TANAH REKLAMASI DAN
TANAH TIMBUL
Merujuk kepada Pasal 1 angka 9
Permen
17/2016,
Tanah
Reklamasi adalah tanah hasil
dari kegiatan yang dilakukan
oleh orang atau badan hukum
dalam rangka meningkatkan
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manfaat sumber daya lahan
ditinjau dari sudut lingkungan
dan sosial ekonomi dengan cara
pengurugan, pengeringan lahan
atau drainase.

Lebih lanjut, dalam rangka
penataan pertanahan, maka
Pemerintah dapat memberikan
Hak Atas Tanah terhadap Tanah
Reklamasi dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.

Memenuhi
ketentuan
perijinan dari pemerintah
dan pemerintah daerah;

b.

Dilengkapi
dengan
dokumen lingkungan dari
lembaga
pemerintah
terkait;

c.

Penggunaan
dan
pemanfaatannya
sesuai
dengan
arahan
peruntukannya
dalam
rencana tata ruang wilayah
provinsi/ kabupaten/ kota,
atau rencana zonasi wilayah
pesisir dan pulau-pulau
kecil;

d.

Menjaga
keberlanjutan
kehidupan
dan
penghidupan nelayan dan
masyarakat;

e.

Menjaga
keseimbangan
antara
kepentingan
pemanfaatan
dan
kepentingan
pelestarian
fungsi lingkungan pesisir
dan pulau-pulau kecil; dan

f.

Memenuhi
persyaratan
teknis
pengambilan,
pengerukan,
dan
penimbunan material.

Khusus untuk tanah timbul, tanah
timbul merupakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara.
Tanah Timbul adalah daratan yang
terbentuk secara alami karena
proses pengendapan di sungai,
danau, pantai, dan atau pulau
timbul
serta
penguasaan
tanahnya dikuasai oleh negara.
Namun, untuk Tanah Timbul yang
timbul dengan luasan maksimum
100 m2 (seratus meter persegi),
merupakan pemilik dari pemilik
tanah yang berbatasan langsung
dengan tanah timbul dimaksud.
Lebih lanjut, terhadap tanah yang
timbul yang luasnya lebih dari 100
m2 (seratus meter persegi) dapat
diberikan Hak Atas Tanah dengan
ketentuan:
a.

Penguasaan dan pemilikan
tanah timbul harus mendapat
rekomendasi
Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional;

b.

Penggunaan
dan
pemanfaatannya
sesuai
dengan
arahan
peruntukannya
dalam
rencana tata ruang wilayah
provinsi/ kabupaten/ kota,
atau rencana zonasi wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil.
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