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ABSTRAK 

 

 

Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya dilakukan untuk 

menjadi kankawasan yang tidak bermanfaat menjadi kawasan yang 

mempunyai manfaat. Kawasan hasil reklamasi biasanya dimanfaatkan 

untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau 

bisnis, dan obyek wisata. Kegiatan ini dilakukan apabila suatu wilayah 

sudah tererosi atau terabrasi cukup parah sehingga perlu dikembalikan 

seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti penting 

bagi wilayah dan negara. Bagi daerah, pengadaan reklamasi pantai 

juga dapat memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dari tanah yang muncul 

sebagai hasil reklamasi pantai. 

Kegiatan reklamasi pantai di Bandar Lampung wajib 

mempertimbangkan lokasi reklamasi, yaitu menggunakan daerah 

reklamasi yang menyatu dengan garis pantai semula, yang mana garis 

pantai yang baru akan menjadi lebih jauh menjorok kelaut atau daerah 

reklamasi yang memiliki jarak tertentu terhadap garis pantai. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi 

Hukum Positif terhadap Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Bandar 

lampung? Dan Bagaimana Analisis SiyasahSyar’iyyah terhadap 

Perizinan Reklamasi  Pantai? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui Implementasi Hukum Positif terhadap Perizinan 

Reklamasi Pantai di Kota Bandar lampung. Dan Untuk mengetahui 

analisis siyasah syar’iyyah terhadap Perizinan Reklamasi Pantai. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 

research), sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian 

ini menggunakan sumber data primer yaitu dengan menggunakan 

wawancara dan sekunder yaitu buku-buku yang mempunyai relevansi 

dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitia ini. Setelah data 

terkumpul selanjutnya dilakukan dengan metode wawancara dan 

metode dokumentasi kemudian diolah dengan tahap pemeriksaan 

(editing) dan sistematis (systematizing). 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa 

Reklamasi pantai dilakukan karena memiliki tujuan agar tanah yang 

tidak berguna lagi dapat bermanfaat kembali. Tindakan reklamasi 

yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (pasir Pantai 

Gunung Kunyit Sukaraja Bandar Lampung) dilakukan sebagai upaya 

untuk meningkatkan manfaat ataupun nilai tambah WP3K ditinjau 

dari aspekteknis. 



 
 

 iii 

Sedangkan menurut siyasah syariyyah yaitu perizinan 

reklamasi pantai tidak diberlakukan berdasarkan konsep kemaslahatan 

yang mana konsep tersebut ialah perintah untuk menegakkan 

kemaslahatan masyarakat. Karena reklamasi yang dilakukan terus-

menerus tanpa adanya pengendalian tentang kerusakan lingkungan 

akan menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut yang berdampak 

pada hilangnya mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitaran 

pantai. 
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MOTTO 

                   

           

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh 

harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang 

berbuat kebaikan.  

( Q.S Al-a’raf ayat 56 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi 

ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah 

pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-

istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul 

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Perizinan Reklamasi Pantai 

(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung). Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tinjauan adalah usaha untuk menggambarkan pola-pola 

secara konsisten dalam data sehingga hasil dapat di analisis dapat 

dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.
1
 

Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan 

umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan 

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 

sejalan dengan dasar-dasar ajran syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat.
2
 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang 

atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin 

maupun tanda daftar usaha.
3
 

Reklamasi adalah usaha memperluas tanah dengan 

memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna seperti 

pengerukan daerah pantai atau rawa-rawa.
4
 

                                                           
            1 Pettra Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta:Modern 

English Press,1999), 

             2 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta:kencana, 2009), h.1. 
3 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 

1993), h.2. 
4 Pettra Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern 

English Press,1999) hal,1.158. 
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Pantai adalah perbatasan daratan dengan laut atau massa 

air yang lain dan bagian yang dapat pengaruh dari airtersebut.
5
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah suatu 

kajian untuk meninjau terhadap suatu peristiwa menurut hukum 

fiqh siyasah terkait pelaksanaan reklamasi pantai. 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk 

memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Alasan Obyektif 

Dalam rangka pelaksanaan perizinan reklamasi pantai 

di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung sebagaimana 

di maksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan RI (Permen KP) Nomor 17/PERMEN-

KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ingin mengetahui 

sudahkah memenuhi aturan atau belum ketentuan 

mengenai pedoman pelaksanan perizinan reklamasi 

pantai oleh kepala instansi yang bertanggung jawab. 

2. Alasan Subyektif 

a. Tersedianya tempat yang menunjang untuk 

penyelesaian skripsi ini. 

b. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan 

dan disiplin ilmu di     Fakultas Syariah jurusan 

Siyasah. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya dilakukan 

untuk menjadikan kawasan yang tidak bermanfaat menjadi 

kawasan yang mempunyai manfaat. Kawasan hasil reklamasi 

                                                           
5 Pettra Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta:Modern 

English Press,1999)hal, 1.016. 
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biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, 

perindustrian, pertokoan atau bisnis, dan obyek wisata. Kegiatan 

ini dilakukan apabila suatu wilayah sudah tererosi atau terabrasi 

cukup parah sehingga perlu dikembalikan seperti kondisi semula, 

karena lahan tersebut mempunyai arti penting bagi wilayah dan 

negara. Bagi daerah, pengadaan reklamasi pantai juga dapat 

memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dari tanah yang 

muncul sebagai hasil reklamasi pantai.
6
 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 

tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

yang mengatur perencanaan dan pelaksanaan reklamasi wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap kegiatan reklamasi yang 

memiliki dampak besar terhadap lingkungan hidup, wajib 

memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk 

memperoleh izin reklamasi. Izin reklamasi pantai diatur dalam 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP) 

Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Izin tersebut terdiri atas 

izin lokasi dan izin pelaksanaan yang diberikan oleh pejabat yang 

berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

dan dalam izin tersebut dicantumkan persyaratan dan kewajiban 

untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. 

Setiap izin yang diberikan harus diumumkan, karena 

pengumuman izin melakukan kegiatan merupakan pelaksanaan 

asas keterbukaan pemerintahan.
7

 Dilihat dari perkembangan 

hukum, masalah perizinan yang diberikan yang melandasi 

seluruh masalah yang dapat timbul kedepannya, termasuk 

pertanggungjawaban hukum dari Perusahan ataupun Badan 

Hukum yang melakukan reklamasi. 

                                                           
6Amiruddin A., Dajaan Imami. Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir 

Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 

18. 
7 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Srategi 

Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 71. 
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Kegiatan reklamasi pantai di Bandar Lampung wajib 

mempertimbangkan lokasi reklamasi, yaitu menggunakan daerah 

reklamasi yang menyatu dengan garis pantai semula, yang mana 

garis pantai yang baru akan menjadi lebih jauh menjorok ke laut 

atau daerah reklamasi yang memiliki jarak tertentu terhadap garis 

pantai. 

Teluk Lampung adalah suatu ekosistem yang penting bagi 

masyarakat di pesisir Kota Bandar lampung dengan mata 

pencahariannya sebagai nelayan. Pelaksanaan reklamasi 

memberikan fakta bahwa memberikan dampak buruk terhadap 

kualitas lingkungan hidup serta menimbulkan berbagai 

permasalahan sosial ekonomi masyarakat di pesisir Kota Bandar 

lampung. 

Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat kebutuhan 

akan tanah semakin tinggi. Wilayah pesisir yang dulunya masih 

memiliki banyak pohon sekarang menjadi gersang karena 

aktifitas masyarakat yang menebang pohon kemudian di atas 

tanah tersebut dibangun rumah tempat tinggal. Kemudian karena 

keterbatasan lahan untuk pemukiman, masyarakat lalu 

menggunakan lahan disekitar sempadan pantai sebagai tempat 

permukimanwarga sekitar, sempa dan pantai menurut Undang-

undang Nomor 1 tahun 2014 adalah daratan sepanjang tepian 

yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik 

pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke 

arah darat dan daerah sempadan pantai seharusnya tidak 

diperuntukkan sebagai daerah permukiman karena merupakan 

tanah negara, tetapi tidak ada jalan lain bagi masyarakat di pulau 

ini untuk memenuhi kebutuhannya akan tanah. Semakin hari 

tanah yang tersedia semakin berkurang karena bertambahnya 

penduduk, baik yang merupakan penduduk asli dari wilayah 

pesisir maupun penduduk yang datang dari daerah lain yang 

menetap dan hidup disana kemudian membangun rumah di tanah 

kosong yang dulunya masih tersedia banyak di pulau tersebut. 

Hal ini mendorong masyarakat di wilayah pesisir melakukan 

suatu usaha guna mendapatkan lahan baru untuk selanjutnya 

dapat dijadikan sebagai lahan untuk membangun tempat tinggal. 
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Salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka 

akan tanah yaitu dengan melakukan reklamasi pantai. Reklamasi 

ini telah lama dilakukan oleh masyarakat di wilayah pesisir tanpa 

ada pengawasan dari pemerintah setempat. 

Apabila kegiatan reklamasi ini terus-menerus dilakukan, 

maka akan memicu kerusakan lingkungan yang juga dapat 

mengganggu ekosistem laut yang ada di pulau tersebut. 

Masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil pada umumnya 

masih minim pengetahuan tentang bahaya yang ditimbulkan dari 

reklamasi yang dilakukan terus-menerus tanpa adanya 

pengendalian tentang kerusakan lingkungan. Jarak yang jauh dari 

pusat pemerintahan daerah membuat pemerintah seperti acuh tak 

acuh terhadap pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir. 

Padahal sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 

2004 tentang penatagunaan tanah, Pasal 12 mengatur bahwa: 

“Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di 

wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas 

sungai dikuasai langsung oleh Negara”.
 
Dalam konteks ini jelas 

bahwa tanah hasil reklamasi dikuasai oleh Negara, tetapi dalam 

kenyataannya masyarakat yang melakukan reklamasi secara 

perorangan di wilayah tersebut dengan bebas menguasai dan 

memanfaatkan tanah hasil reklamasi tersebut. 

Islam berbicara mengenai hidup dan kehidupan secara 

umum dan mendasar yang meliputi alam semesta dan hari akhir 

atau hari depan yang berkepanjangan bagi alam raya tersebut. 

Kajian Siyasah Syar’iyyah adalah berkaitan dengan hal-hal 

berhubungan dengan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Menurut kajian ini seorang kepala negara harus mampu 

mengayomi dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa 

terkecuali. Pemerintah harus membentuk lembaga-lembaga atau 

departemen-departemen yang berkaitan dengan seluruh aspek 

kehidupan bermasyarakat.  

Salah satu lembaga negara yang pernah ada dalam negara 

Islam adalah lembaga hisbah. Menurut al-mawardi, hisbah 

merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang 
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untuk memerintahkan perkara baik, “ketika yang baik itu sudah 

mulai ditinggalkan orang dan yang mungkar sudah mulai 

dikerjakan orang”. 

Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104: 

                   

                    

 “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, 

dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-

orang yang beruntung.” 

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara 

atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus 

dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahat bersama. 

Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis 

dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk 

memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki 

kelebihan, baik dari segi kealiman maupun ketakwaannya, dari 

yang lainnya. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka 

makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa 

mengganggu dan merusak shalat itu sendiri. Hal ini menunjukan 

bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak 

pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh jauh dari 

rakyatnya, ia harus dapat mendengarkan aspirasi rakyatnya dan 

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.
8
 

Maka dalam hal ini diperlukan peran aktif pemerintah agar 

pemanfaatan dan pengelolaan tanah di pulau-pulau kecil tidak di 

pandang sebelah mata, serta tanah-tanah dari hasil reklamasi yang 

dilakukan oleh masyarakat dapat diperjelas status hukum serta 

pengaturannya agar amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 

                                                           
8Nurcholish Madjid, Fiqh Siyasah , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),  h. 

241. 
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yaitu untuk kemakmuranrakyat Indonesia dapat tercapai serta 

masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang 

diusahakannya. 

Atas dasar pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk 

meneliti hal- hal mengenai reklamasi pantai dengan judul 

Analisis Siyasah Syar’iyyah dan Hukum Positif terhadap 

Perizinan Reklamasi Pantai (Studi pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung). 

D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah 

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan Fiqh siyasah terhadap 

perizinan reklamasi pantai (Studi pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung). 

2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup pada 

wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. 

E. RumusanMasalah 

Permasalahan yang diajukan berdasarakan uraian dari latar 

belakang diatas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Terhadap Perarturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 

Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau 

kecil? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh siyasah terhadap perizinan 

reklamasi pantai? 

F. Tujuan Penelitian 

Dengan membaca latar belakang penelitian serta 

rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan terhadap 

perarturan presiden republik Indonesia nomor 122 tahun 

2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-
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pulau kecil. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap 

Perizinan Reklamasi Pantai. 

G. Signifikan/Manfaat Penelitian 

Didalam Penelitian ini tentunya diharapkan dapat member 

manfaat bagi pembaca , adapun diantara lain manfaat penelitian 

ini yang dapat diberikan. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi 

pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan 

Tinjauan Fiqh Siyasah  terhadap Perizinan Reklamasi Pantai 

diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata 

negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti 

berikutnya. 

b. Dapat menyumbangkan pemikiran dalam 

menyelesaikan permasalahan yang muncul secara 

lebih kritis. 

c. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap 

mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

H. Metode penelitian 

Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan 

penelitian dengan teratur (sistematis).
9
 Metode penelitian adalah 

salah satu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, 

menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian 

                                                           
9Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bhakti, 2004), h. 57. 
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untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah.
10

 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian pada skripsi ini termasuk 

dalam penelitian lapangan (field research). Menurut 

Kartini Kartono penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya. Sedangkan menurut Koenjorodiningrat, 

penelitian lapangan (field research) yaitu meneliti segala 

segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu 

yang masih kurang diketahui.
11

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. 

Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah 

penelitian hukum yang dilakukan  dengan cara meneliti 

bahan pustaka.
12

 Menganalisis data yang diteliti dengan 

memeparkan data-data tersebut, kemudikan diperoleh 

kesimpulan. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Hukum 

tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang 

sumber data tersebut,yaitu : 

a. Sumber data  primer 

Sumber bahan Hukum Primer yang diperoleh langsung 

dari subjek penelitian. Dari subjek sebagai sumber 

                                                           
10Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1994), h. 2 
11 Ranny Kautun, Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis, 

(Bandung: Taruna Grafika,2000), h. 38. 
12 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta Rajawali Pers, 1985), h.15. 
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informasi yang dicari.
13

 Selanjutnya data ini disebut data 

lansung atau data asli, adapun yang menjadi sumber primer 

dalam penelitian ini diantaranya riset lapangan (field 

research), yaitu data tentang Pelaksanaan Izin Reklamasi 

Pantai Berdasarkan Hukum Positif di Dinas Lingkungan 

Hidup. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku , 

perarturan menteri kelautan dan perikanan nomor 17 tahun 

2013 . Bahan bahan sekunder diperoleh oleh referensi, 

buku-buku, jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data digunakan untuk menperoleh 

data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi 

literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. 

Penelitian ini menelaah karya tulis, buku-buku, maupun 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

memberikan pertanyaan langsung oleh pewawancara 

kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau 

direkam.
14

 Tanpa adanya wawancara maka peneliti  akan 

kekurangan bahkan kehilangan informasi yang hanya dapat 

didapatkan melalui jalur tersebut.  

Adapun responden yang akan di wawancara akan 

dimintai keterangan dan data adalah anggota/pegawai dinas 

lingkungan hidup yang mewakili populasi yaitu pihak-

pihak yang dianggap mengetahui tentang permasalahan 

dalam penelitian ini. 

 

                                                           
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D Cet. Ke-4, 

Bandung: Alfabeta, , 2008, h.2.  
14Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015), h.158 
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b. Dokumentasi 

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data 

yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang 

berupa catatan harian, memori atau catatan penting 

lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini 

adalah data atau dokumen tertulis. 

c. Observasi 

Observasi adalah pemilihan, pencatatan serangkaian 

prilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan 

observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
15

 Maka 

dalam penelitian ini dibuat catatan tentang fakta-fakta yang 

ada hubungannya dengan Analisis Siyasah Syar’iyyah dan 

Hukum Positif terhadap Perizinan Reklamasi Pantai di 

Dinas Lingkungan Hidup. Seperti sejak kapan pelaksanaan 

Perizinan Reklamasi pantai berdasarkan Hukum Positif. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi secara etimologi dapat diartikan penduduk 

atau orang banyak yang memiliki sifat universal. Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian 

ditarik kesimpulannya.
16

  

Dengan demikian Populasi dalam penelitian ini adalah 

pegawai Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari 

keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili 

terhadap populasi yaitu 5 orang dan diambil menggunakan 

teknik tertentu.
17

 Dalam penelitian ini, tidak semua 

                                                           
15 Nasution, Metode Penelitian Riserch (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h. 

115. 
16Dr. Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian Dalam Persprktif Ilmu Komunikasi 

dan Sastra, (Yoyakarta:Graha Ilmu, 2011),  h. 60. 
17Ali Muhammad, Penelitian Kependidikan Prosedur dan strategi, (Bandung: 

Angkasa, 1987), h. 193. 
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populasi akan dijadikan sumber data, melainkan dari 

sampel saja. Pengambilan sampel menggunakan metode 

non random sampling yaitu tidak semua individu dalam 

populasi dapat diberi peluang yang sama menjadi sampel.
18

 

Dikarenakan keterbatasan dana, tenaga serta waktu, yang 

pada umumnya populasi tersebut berjumlah besar dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi maka 

sampel harus benar-benar yang mewakili populasi. Jadi 

sampel diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh 

peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: Perbukitan pasir di Pantai Gunung Kunyit, 

Sukaraja Bandar Lampung. Peneliti ini merupakan 

penelitian populasi bukan sampel. 

5. Metode Pengolahan Data 

a. Editing 

Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar 

pertanyaan yang dikembalikan responden. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan:  

1) Keseuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang 

diajukan  

2) Kelengkapan pengisian daftar pertanyaan  

3) Keajegan (consistency) jawaban responden. 

4) Pengkodean (coding) 

b. Rekontruksi data (reconstructing) 

Yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan 

kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam 

proses penelitian. 

c. Sistematisi data (sistematizing) 

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. 

 

 

 

                                                           
18Ibid,  h.195 
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6. Metode Analisis data 

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan 

analisis data. Untuk menganalisa data yang diperoleh, dalam 

skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan 

masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya, 

sehingga bersifat faktual. Dengan menggunakan alur berfikir 

induktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang bersifat 

umum dari data yang bersifat kasuistik. 

Peneliti juga menggunakan salah saru jenis penelitian 

deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu 

pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara 

mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan 

memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan 

rinci.
19

 Dengan demikian studi kasus ini berusaha memberikan 

gambaran yang terperinci dengan tekanan pada suatu kejadian, 

sehingga mendapat gambaran yang luas dari subjek yang 

diteliti. 

  

  

                                                           
19Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake 

Sirasi, 1996),  h.38 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Perizinan 

1. Pengertian Izin 

Izin merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha 

negara. Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis 

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara 

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan 

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang 

atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin 

maupun tanda daftar usaha. Izin ialag salah satu instrumen 

yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, 

untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
23

 

Selain itu izin juga diartikan sebagai dispensasi atau 

pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga 

pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:
24

 

a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan 

akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk 

tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang 

mesti dilarang. 

b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, 

terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-

ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat 

dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap 

kasus. 

 

                                                           
23

 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 

1993), h.2 
24 Ibid., h.2-3 
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Pada umumnya sistem izin terdiri dari
25

: 

a. Larangan 

b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin) 

c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. 

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin 

yaitu
26

: 

a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang 

membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan 

yang menolak perbuatan  tersebut. Sehingga suatu 

peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi 

sesuatu yang istimewa (Relaxtion legis). 

b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk 

menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan 

untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan 

seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan 

izin khusus atau istimewa. 

c. Konsensi merupakan suatu izin berhubungan dengan 

pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat 

erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi 

tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak 

penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang 

izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa 

berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan 

pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban 

serta syarat-syarat tertentu. 

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi 

pemerintah, yaitu untuk melaksanakan peraturan. Apakah 

ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut 

sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan 

sekalipun untuk mengatur ketertiban, dan sebagai sumber 

pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan 

                                                           
25 Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, (Jakarta: 

Grasindo, 2009). h.17-18 
26  Ridwa HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), h.196-197 



 

 

17 

izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan 

bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus 

membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan 

di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai 

pembangunan. 

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari sisi 

masyarakatnya yaitu untuk adanya kepastian hukum, untuk 

adanya hak, dan untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan 

yang didirikan mempunyai izin. Dengan mengikatkan 

tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan 

undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.
27

 

Proses perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan 

perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan 

proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara 

umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu 

yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. 

Disamping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-

persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah tersebut. 

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda 

tergantung jenis izin, yaitu instasi mana, bias pemerintah 

daerah atau pusat.
28

 

Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin 

yang dianggap sebagai unjung tombak instrumen hukum 

berfungsi sebagai: 

a. Pengarah, keinginan mengarahkan (mengendalikan) 

aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan. 

b. Perekayasa, kegiatan yang berhubungan dengan 

perancangan atau yang sering disebut pembuatan izin. 

c. Perancang masyarakat yang adil dan makmur,  sebagai 

upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh 

pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan sarana. 

                                                           
27 “Apa Arti Perizinan Motif dan Tujuan” (On;line), tersedia di https:/ 

/medium.com /@henroidolapane/ (28 Juli 2020) 
28Ibid.  

https://medium.com/@henroidolapane/
https://medium.com/@henroidolapane/
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d. Pengendali, kegiatan untuk menentukan hubungan antara 

yang direncanakan dan dengan hasilnya, guna mengambil 

tindakan yang diperlukan sehingga kegiatan yang 

dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai apa yang 

direncanakan. 

e. Penertib masyarakat, izin dimaksudkan juga sebagai 

suatu penertib masyarakat. 

2. Unsur-Unsur Perizinan 

Unsur-unsur dalam perizinan, yaitu : instrumen yurudis, 

peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa 

konkret, prosedur dan persyaratan. 

a. Instrumen Yurudis 

Dalam negara hukum tugas dan wewenang pemerintah 

yang paling penting adalah mengupayakan 

kesejahteraaan umum, oleh karenanya dalam rangka 

melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan 

wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi 

pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk 

menghadapi peristiwa individual dan konkret (sesuai 

dengan sifatnya) yaitu dalam bentuk keputusan. Salah 

satu wujud dari keputusan ini adalah izin. Berdasarkan 

jenis-jenis keputusan, izin termasuk sebagai keputusan 

yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang 

menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki 

oleh seseorang yang namanya tercantum dalam 

keputusan itu, atau “beschickingen walke iets toestaan 

wat tevoren niet geoorloofd was” (keputusan yang 

memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak 

dibolehkan), dengan demikian izin merupakan instrumen 

yuridis dalam bentuk keputusan konstitutif yang 

digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau 

menetapkan peristiwa konkret.
29

 

 

                                                           
29  Philipus M. Hadjon et al.. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. 

(Yogjakarta: Gadjah Mada University Press,1998) . hal. 125. 
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b. Peraturan Perundang-Undangan 

Pemerintah dalam menjalankan fungsi kewenangannya 

harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sesuai dengan prinsip negara hukum 

(wetmatigheid van bestuur), “om positief rect ten 

bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten 

genomen worden” (untuk dapat melaksanakan dan 

menegakkan  ketentuan-ketentuan hukum positif perlu 

wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan 

yuridis bersifat konkret). 

Pada pembuatan dan penerbitan keputusan izin 

merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai 

tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan 

oleh undang-undang  atau berdasarkan asas legalitas 

(2013d:203). Asas legalitas ini menjadi dasar legitimasi 

tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan hak-

hak  rakyat, Indero Harto menyatakan bahwa penerapan 

asas legalitas ini akan menunjang berlakunya kepastian 

hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan 

terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi 

seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang 

berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang 

ditentukan dalam undang-undang (Murtir 

Jeddawi,2012,71). Maka kaitannya suatu keputusan yang 

dikeluarkan tanpa dasar wewenang tidaklah sah, sama 

halnya dengan keputusan izin jika diberikan tidak 

berdasarkan wewenang maka izin tersebut tidak sah. Dan 

pada dasarnya pemerintah dalam mengeluarkan 

keputusan dengan kewenangannya yang berdasar kepada 

undang-undang (2013e:203). 

c. Organ Pemerintah 

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan 

pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat 

daerah.  Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, 

keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh 
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organ-organ pemerintahan atau administrasi negara 

(2013f:204). Dalam hal ini organ-organ pada tingkat 

penguasa nasional ialah (seorang menteri) atau tingkat 

penguasa-penguasa daerah.
30

 

Dengan adanya campur tangan Pemerintah dalam 

membentuk regulasi perizinan menimbulkan kejenuhan 

bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, terlebih 

bagi pelaku kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan 

pelayanan dan menuntut efisiensi. Menurut Soehardjo, 

pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan 

dan timbul gagasan yang mendorong untuk 

menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. 

Oleh karenanya, biasanya dalam perizinan dilakukan 

deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai 

peraturan perundang-undangan yang dipadang 

berlebihan, karena peraturan perundang-undangan yang 

dipandang berlebihan itu pada umumnya berkenaan 

dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka 

deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi 

campur tangan pemerintah dalam kegiatan 

kemasyarakatan terutama dibidang ekonomi, sehingga 

deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi. 

d. Peristiwa Konkret 

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada 

waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta 

hukum tertentu. Pemberian izin juga memiliki keragaman 

sesuai dengan keragaman peristiwa konkret yang cara 

dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi 

izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang 

menerbitkannya. 

 

                                                           
30 Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, Jakarta, 

PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hal. 8. 
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e. Prosedur dan Peryaratan 

Dalam pemberian izin oleh pemerintah, pemohon izin 

harus menempuh prosedur tertentu kemudian juga harus 

memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan secara 

sepihak oleh pemerintah namun tidak boleh sewenang-

wenang, prosedur dan persyaratan izin disesuaikan 

dengan jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin.
31

 

Soehino menyatakan bahwa syarat-syarat dalam izin itu 

bersifat konstitutif dan kondisional.Bersifat konstitutif 

karena ditentukan dengan suatu perbuatan tertentu yang 

harus lebih dulu dipenuhi (perbuatan konkret) jika tidak 

terpenuhi maka berakibat sanksi.Bersifat kondisional, 

karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta 

dapat dinilai setelah perbuatan yang disyaratkan terjadi. 

3. Fungsi Perizinan 

Perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi 

penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, 

dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat 

usaha, bangunan dan tempat kegiatan masyarakat lainnya 

tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam 

setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai 

fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peruntukkannya, sehingga tidak 

terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan. Dengan 

kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai 

fungsi yang dimiliki oleh Pemerintah.
32

 

Di sisi lain, izin merupakan instrumen yuridis yang 

digunakan oleh Pemerintah untuk memengaruhi para warga 

agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai 

suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi 

selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, 

                                                           
31 Ibid., h.10 
32 Sjachran Basah, Perizinan di Indonesia, Makalah untuk Penataran Hukum 

Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum Unair Surabaya, November, 1992, 

hlm. 4-6. 
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perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu 

dijelmakan.Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui 

bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu 

terwujud.Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung 

dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin 

itu sendiri.Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan 

sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana 

yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 

1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya 

harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi 

Atmosudidjo, berkenaan dengan fungsi-sungsi hukum 

modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan 

masyarakat.
33

 

Perizinan pada dasarnya memiliki fungsi lain yang justru 

sangat mendasar yakni menjadi instrumen pembangunan. 

Dalam fungsi tersebut, perizinan akan berperan sebagai suatu 

bentuk rekayasa kebijakan yang berperan dalam setiap siklus 

pembangunan, yakni sejak perencanaan hingga kepengawasan 

dan evaluasi. Dalam proses perencanaan, perizinan akan 

menjadi salah satu variabel kebijakan yang dapat memaksa 

pelaku usaha untuk bekerja sesuai dengan target yang ingin 

dicapai dalam pembangunan nasional/daerah. Dengan 

demikian, pemberian izin tidak lepas dari kepentingan 

pembangunan secara luas dengan berbagai persyaratan 

sebagai indikator tujuannya.
34

 

Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi 

sebagaimana dijelaskan berikut: 

a. Instrumen Rekayasa Pembangunan 

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang 

memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial 

ekonomi.Demikian juga sebaliknya, regulasi dan 

                                                           
33 Ibid., hlm. 98 
34 N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting 

oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya : Yuridika, 1993), hlm. 2-3. 
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keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat 

(sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan.Perizinan 

adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan 

dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Jika 

perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber income 

daerah, maka hal ini tentu akan memberikan dampak 

negatif (disintensif) bagi pembangunan. Pada sisi yang 

lain, jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara 

yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, 

berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara 

yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi 

penghambat bagi pertumbuhan sosial ekonomi daerah. 

Dengan demikian, baik buruknya, tercapai atau tidaknya 

tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur 

yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, 

cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan, 

maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen 

rekayasa pembangunan.
35

 

b. Budgetering 

Perizinan memiliki fungsi keuangan (budgetering), yaitu 

menjadi sumber pendapatan bagi negara.Pemberian 

lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan 

kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Karena negara 

mendapatkan 35 kedaulatan dari rakyat, maka retribusi 

perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal ini dianut prinsip no 

taxation without the law. Penarikan retribusi perizinan 

hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-

undang dan/atau peraturan daerah. Hal ini untuk 

menjamin bahwa hak-hak dasar masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan dari Pemerintah tidak terlukai 

karena penarikan retribusi perizinan yang sewenang-

wenang dan tidak memiliki dasar hukum. Pada sisi 

                                                           
35 H.R Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Rajawali Pers, 

2014, Jakarta, hlm. 125. 
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lainnya, jika secara imperatif melalui peraturan 

perundang-undangan Pemerintah telah memperoleh 

mandat untuk menarik retribusi perizinan, maka 

masyarakat juga tidak boleh menghindar untuk 

membayarnya. Hal itu karena retribusi perizinan juga 

menjadi sumber pendapatan yang membiayai pelayanan-

pelayanan perizinan lainnya yang harus diberikan 

Pemerintah kepada masyarakatnya. Meskipun demikian, 

Pemerintah harus memperhatikan aspek keberlangsungan 

dan kelestarian daya dukung pembangunan, serta 

pertumbuhan sosial ekonomi. Penetapan tarif retribusi 

perizinan tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat 

untuk membayarnya. Sebaliknya, untuk beberapa aspek 

strategis yang terkait dengan daya dukung lingkungan 

dalam pembangunan, tarif retribusi perizinan tidak boleh 

juga terlalu murah dan mudah yang menyebabkan 

kerusakan lingkungan dan menurunnya daya dukung dan 

kelestarian lingkungan. 

c. Reguleren 

Perizinan memiliki fungsi pengaturan (reguleren), yaitu 

menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku 

masyarakat. Sebagaimana juga dalam prinsip 

pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur 

pilihan-pilihan tindakan dan 36 perilaku masyarakat. Jika 

perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan 

sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek 

strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus 

pula terkait dengan pertimbangan-pertimbangan strategis 

tersebut.
36

 Dengan demikian, harus ada keterkaitan antara 

tujuan pemberian pelayanan perizinan dengan syarat-

syarat yang ditetapkan. Di samping itu, juga penetapan 

tarif terhadap perizinan harus memperhatikan tujuan dan 

                                                           
36 Ibid, hal. 196. 
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fungsi pengaturan yang akan dicapai oleh perizinan 

tersebut. 

4. Tujuan Pemberian Izin 

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah 

untuk pengendalian dari pada aktivitas Pemerintah dalam hal-

hal tertentu yang mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman 

yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan 

ataupun oleh penjabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari 

perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:
37

 

a. Sisi Pemerintah 

Tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:  

1. Untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-

ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut 

sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau 

tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. 

2. Sebagai sumber pendapat daerah. Dengan adanya 

permintaan permohonan izin, maka secara langsung 

pendapatan Pemerintah akan bertambah karena 

setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus 

membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak 

pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, 

yaitu untuk membiayai pembangunan. 

b. Sisi Masyarakat 

Tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut: 

1. Untuk adanya kepastian hukum  

2. Untuk adanya kepastian hak 

3. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila 

bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan 

lebih mudah mendapat fasilitas.
38

 

 

 

                                                           
37 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011, hlm. 200 
38 N.M. dan J.M.J.M. ten berge, “Pengantar Hukum Perizinan”, disunting oleh 

Philippus M.Hadjon (Yuridika 1993). Hal.17 
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5. Syarat-Syarat Perizinan 

Pada umumnya, permohonan izin harus menempuh 

prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerinah, selaku 

pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, 

pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah atau 

pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan tersebut 

berbeda-beda bergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi 

pemberi izin.
39

 

Menurut Soehino
40

, syarat-syarat dalam izin tersebut 

bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena 

ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang 

harus (terlebih dahulu) dipenuhi, yang artinya dalam pemberian 

izin tersebut ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak 

dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena 

penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai 

setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. 

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan 

secara sepihak oleh Pemerintah, meskipun demikian, 

Pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan 

persyaratan menurut kehendaknya sendiri sacara arbiter 

(sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan 

tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh menentukan syarat yang 

melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan 

hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.  

Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses 

perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan 

                                                           
39 Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 

(2), Tentang Ruang Lingkup Penyelenggara Perizinan 
40 Juiarso dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 

Publik, (Nuansa, Bandung: 2012), Hal. 21. 
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sistem perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria 

berikut:
41

  

a. Tertulis dengan jelas Regulasi sulit terlaksana dengan 

baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena itu, 

regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas. 

b. Memungkinkan untuk dipenuhi Perizinan harus 

berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan 

oleh si pengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan 

sasaran regulasi yang bersifat ideal. 

c. Berlaku universal Perizinan hendaknya tidak 

menimbulkan efek diskriminatif. Perizinan harus 

bersifat inklusif dan universal. 

d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya 

yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan 

internasional). 

Adapun Syarat-Syarat izin Reklamasi yaitu : 

1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 

2. Surat permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang 

ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; 

3. Izin Lokasi Perairan untuk: 

a. kegiatan reklamasi; dan/atau  

b. kegiatan pengambilan sumber material reklamasi 

yang berasal dari laut. 

4. Izin Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan 

berupa:  

a. kegiatan Reklamasi; dan  

b. kegiatan pengambilan sumber material Reklamasi. 

5. Izin usaha pertambangan operasi produksi yang 

diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang dilengkapi dengan 

pernyataan kesanggupan menyediakan sumber 

material;  

                                                           
41 Soerjono Soekamto, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, 

(Nuansa, Bandung: 2014), Hal 21-24 
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6. Dokumen rencana Induk Reklamasi yang 

mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

7. Dokumen studi kelayakan;  

8. Dokumen rancangan detail Reklamasi yang 

dilengkapi dengan perhitungan dan gambar 

konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur; 

9. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan 

lahan apabila lokasi Reklamasi berhimpitan dengan 

daratan; 

10. Dokumen pernyataan kesanggupan untuk menjaga 

dan menjamin keberlanjutan Kehidupan dan 

Penghidupan masyarakat; dan 

11. Dokumen perjanjian antara Pemerintah / pemerintah 

daerah / Pelaku Usaha dan pemasok sumber material. 

 

6. Perizinan Reklamasi 

Reklamasi atau Izin Reklamasi adalah izin yang 

diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha untuk 

melakukan pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang 

dapat mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman 

perairan
42

 .  

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang yang 

akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan 

izin pelaksanaan reklamasi.
43

 Untuk memperoleh izin lokasi 

dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, Pemerintah 

Daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan 

permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. 

Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan 

reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), 

kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di 

pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah. 

                                                           
42 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 

(1) Nomor 25 Tahun 2019 
43

 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 

(2) Nomor 25 Tahun 2019 
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Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada 

Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi 

lintas provinsi setelah mendapat pertimbangan dari bupati/ 

walikota dan gubernur. Gubernur dan bupati/walikota 

memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam 

wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan 

reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

B. Reklamasi 

1. Pengertian Reklamasi 

Reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, 

to reclaim yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. 

Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 

Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti reclaim 

sebagai menjadikan tanah (from the sea). Masih dalam kamus 

yang sama, arti kata reclamation diterjemahkan sebagai 

pekerjaan memperoleh tanah. Ada beberapa sumber yang 

mendefinisikan arti dari reklamasi yaitu sebagai berikut : 

a. Menurut Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir 

(2005), reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber 

daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial 

ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan 

atau drainase. 

b. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 

menyebutkan bahwa, reklamasi adalah pekerjaan 

timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis 

pantai dan atau kontur kedalaman perairan. 

c. Berdasarkan Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai 

dan Perencanaan Bangunan Pengamanannya (2004), 

reklamasi pantai adalah meningkatkan sumberdaya 

lahan dari yang kurang bermanfaat menjadi lebih 

bermanfaat ditinjau dari sudut lingkungan, kebutuhan 

masyarakat dan nilai ekonomis. 
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d. Menurut Perencanaan Kota (2013), reklamasi sendiri 

mempunyai pengertian yaitu usaha pengembangan 

daerah yang tidak atau kurang produktif (seperti rawa, 

baik rawa pasang surut maupun rawa pasang surut 

gambut maupun pantai) menjadi daerah produktif 

(perkebunan, pertanian, permukiman, perluasan 

pelabuhan) dengan jalan menurunkan muka air 

genangan dengan membuat kanal – kanal, membuat 

tanggul/ polder dan memompa air keluar maupun 

dengan pengurugan. 

e. Berdasarkan Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang 

Kawasan Reklamasi (2007) adalah suatu 

pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan 

yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair 

menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. 

Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas 

pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di 

danau.
44

 

2. Tujuan dan Manfaat Reklamasi 

a. Tujuan Reklamasi 

Tujuan dari reklamasi yakni untuk membuat kawasan 

yang berair yang rusak atau belum dimanfaatkan 

menjadi kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat 

untuk segala keperluan ekonomi ataupun tujuan penting 

lain. Areal daratan baru tersebut dapat digunakan untuk 

permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, 

pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi 

alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan 

pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu serta dapat 

dijadikan sebagai tanggul perlindungan daratan lama 
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dari ancaman abrasi atau menjadi kawasan wisata 

terpadu.
45

 

Ditinjau dari aspek lingkungan dan fisiknya, menurut 

Max Wigau, tujuan reklamasi adalah: 

1. Untuk memulihkan tanah yang hilang karena 

gelombang laut 

2. Untuk memperoleh tanah baru di areal depan garis 

pantai untuk pendirian bangunan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai benteng perlindungan garis 

pantai. 

Reklamasi dilaksanakan Negara atau kota besar 

yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan kebutuhan 

lahan menginjak dengan pesat tetapi mendapatkan 

kendala terbatasnya lahan. Sehingga, pemekaran kota ke 

arah daratan yang sudah tidak mungkin, sehingga 

dibutuhkan daratan baru. Kecuali dengan reklamasi, jalan 

lain yang dapat dipakai untuk menyelesaikan 

keterbatasan lahan adalah dengan melaksanakan 

pemekaran ke arah vertikal dengan membangun gedung 

pencakar langit dan rumah susun.
46

 

 

b. Manfaat Reklamasi 

1. Aspek Ekonomi 

Salah satu manfaat reklamasi dari aspek ekonomi, 

misalnya untuk kawasan pemukiman, perindustrian, 

bisnis, dan juga pertokoan. Reklamasi kini dijadikan 

pilihan dalam memperluas lahan guna memenuhi 

kebutuhan akan pemukiman. Hal ini disebabkan 

semakin mahalnya daratan dan menipisnya daya 

dukung lingkungan di darat, terlebih di area 

pelabuhan. Dalam perkembangannya, pelabuhan 
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ekspor-impor saat ini menjadi area yang sangat luas 

karena berkembangnya sejumlah industri. Pasalnya, 

pabrik, moda angkutan hingga pergudangan yang 

memiliki pangsa ekspor-impor lebih memilih tempat 

yang berada di lokasi pelabuhan karena sangat 

ekonomis dan mampu memotong biaya 

transportasi.
47

 Reklamasi itu sendiri tidak harus 

menghilangkan mata pencaharian masyarakat 

setempat, khususnya nelayan atau petambak. Dengan 

reklamasi, nantinya akan ada tambahan daratan 

buatan hasil pengurugan pantai sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. 

Khususnya bagi peningkatan manfaat sumber daya 

lahan yang pada akhirnya bermanfaat bagi 

perkembangan perekonomian daerah, peningkatan 

kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, 

pengangguran dan lainnya. Perubahan itu 

berimplikasi pada perubahan ketersediaan lapangan 

kerja baru dan bentuk keragaman atau diversifikasi 

usaha baru yang ditawarkan. Cao Fe Dian, Tian Jin, 

Tiongkok bisa menjadi rujukan wujud reklamasi 

yang menimbulkan dampak ekonomi. Cao Fe Dian 

merupakan salah satu kawasan di pantai timur 

Beijing yang mengalami pertumbuhan cukup pesat. 

Reklamasi di kawasan Cao Fe Dian, Tian Jin dinilai 

strategis karena selain sebagai perluasan daratan yang 

ada, juga dinilai akan mampu bersaing dalam 

perkembangan kawasan Asia-Pasifik.  

Hal yang sama juga terlihat pada kawasan Songdo, 

Korea Selatan, yang bertetangga dengan kawasan 

Cao Fe Dian, Tian Jin, di Cina. Posisi kawasan seluas 

24 ribu hektar ini strategis karena berada di jalur 

sibuk dan zona pertumbuhan yang sedang 
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berkembang, tidak hanya untuk Korea dan sekitarnya 

saja, akan tetapi kawasan Asia-Pasifik. Lokasi 

reklamasi ini berdampingan, namun dipisahkan oleh 

perairan teluk, dengan Bandara Incheon, salah satu 

Bandara Internasional di Korea Selatan. Kawasan 

Songdo sendiri digunakan untuk resor, perkantoran, 

perhotelan, dan pemukiman.  

Pengembangan kawasan hunian dari reklamasi juga 

bisa ditemui di Dubai, Uni Emirat Arab. Negara ini 

memiliki proyek reklamasi yang terbagi atas The 

Palm Jebet Ali, Deira, Jumairah dan World Seven. 

Rene Kolman, Sekretaris Jendral International 

Association of Dredging Companies, menyampaikan, 

makin banyak kebutuhan untuk menciptakan 

aktivitas bernilai ekonomi yang penting bagi 

masyarakat. Bagi otoritas pemerintahan, proses ini 

merupakan tantangan besar. Karena dalam 

mewujudkannya, seringkali, keterbatasan geografis, 

seperti gunung, sungai, atau gurun, mencegah 

ekspansi ke pedalaman.
48

 

2. Aspek Lingkungan 

Pada dasarnya, daerah yang dilakukan reklamasi 

umumnya bisa menjadi lebih aman terhadap erosi. 

Hal ini dikarenakan konstruksi pengamanan sudah 

disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan 

gempuran ombak laut. Manfaat lainnya adalah, 

dengan dilakukannya reklamasi dapat 

mengembalikan konfigurasi pantai yang terkena 

abrasi ke bentuk semula. 

Lingkungan memang menjadi aspek yang paling 

disorot dari sebuat proyek reklamasi. Pengamat 

kebijakan publik Universitas Indonesia Andrinof A. 

Chaniago, memiliki pandangan sendiri terhadap 

keinginan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang 
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akan menjadikan lumpur waduk di Jakarta untuk 

menguruk atau mereklamasi sejumlah pulau di pesisir 

Jakarta. 

3. Aspek Sosial Budaya 

Manfaat terakhir yang bisa dihasilkan dari reklamasi 

adalah yang berkaitan dengan aspek sosial dan 

budaya. Dalam aspek ini, reklamasi dapat 

mengurangi kepadatan yang menumpuk di kota dan 

menciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran 

karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh 

pemerintah dan pengembang. 

Untuk menghindari penyebaran daerah kumuh yang 

tidak tertata dari sebuah kawasan,  dan sesuai 

perencanaan awal reklamasi, maka masterplan tata 

ruang dan wilayah harus benar-benar dikerjakan dan 

diawasi pelaksanaannya. Kemungkinan terjadinya 

pelanggaan HAM dalam pembebasan tanah, 

perubahan kebudayaan, konflik dan isolasi 

masyarakat juga merupakan dampak sosial budaya 

lainnya yang harus diperhatikan.
49

 

Kawasan yang bisa menjadi acuan proyek reklamasi 

yang mencakup aspek sosial budaya adalah kawasan 

reklamasi di Kansai, Kyoto, Jepang. Kawasan yang 

memiliki luas sekitar 10 kilometer persegi ini, 

sebenarnya memiliki potensi kegempaan dan 

serangan badai. Namun, para ahli berusaha 

meminimalkan dampaknya dengan melakukan 

rekayasa teknologi. 

Kawasan reklamasi ini sebagian dimanfaatkan 

sebagai perluasan pelabuhan laut dan bandara 

internasional Kansai. Kawasan Bandara Kansai 

dibangun karena respon keberatan dari warga atas 
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kebisingan suara pesawat udara. Bandara Kansai 

sendiri memiliki tingkat kesibukan yang sangat 

tinggi. 

4. Reklamasi merupakan proyek besar pengembangan 

perkotaan. Kegiatan reklamasi dapat dilaksanakan 

jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih 

besar dari biaya sosial dan ekonominya. Tidak hanya 

itu, kegiatan reklamasi harus memperhatikan dan 

menjaga kehidupan masyarakat dan serta kelestarian 

lingkungan.
50

 

C. Dasar Hukum Reklamasi 

Sebagai bentuk dasar hukum yang menjadi landasan dalam 

melakukan tindakan reklamasi, terdapat beberapa sumber hukum 

yang dapat dijadikan pijakan hukum. Dalam ranah hukum positif 

terdapat beberapa bentuk peraturan, seperti undang-undang, 

peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan presiden 

tentang reklamasi. 

Reklamasi memang menjadi salah satu solusi sebagai 

penambahan daratan atas minimnya daratan didaerah perkotaan. 

Selain itu reklamasi juga dapat dilakukan untuk penambahan 

perekonomian negara. Oleh sebab itu terdapat beberapa peraturan 

yang melandasi tindakan reklamasi tersebut. Regulasi tersebut 

antara lain sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 jo Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil.  

Dalam UU no 1 tahun 2014 terdapat beberapa hal yang 

dilakukan perubahan dalam pasalnya. Namun secara umum 

pembahasannya sama tentang bagaimana pengelolaan 

tindakan reklamasi. Tindakan reklamasi yang terjadi di 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) dilakukan 

sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat ataupun nilai 
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tambah WP3K ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, sosial 

ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan 

keberlanjutan kehidupan dan kehidupan masyarakat, 

pelestarian lingkungan dan persyaratan teknis.
51

 Dengan 

demikian pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

reklamasi baik yang memberikan izin reklamasi, pelaksana 

reklamasi, hingga pekerja dan pengembang reklamasi harus 

selalu memperhatikan tiap-tiap ketentuan dalam aturan ini. 

Sehingga dalam pelaksanaannya akan meminimalisir hal-hal 

yang tidak diinginkan juga meminimalisir dampak 

lingkungan yang terjadi di area pasca reklamasi. 

Lebih dari itu, perhatian yang diberikan juga menyangkut 

tentang bagaimana kehidupan masyarakat yang tinggal 

dipesisir pantai hingga keberlangsungan perekonomiannya. 

Karena besar kemungkinan masyarakat yang tinggal 

disekitar pesisir pantai akan digusur dan dipindahkan 

kedaerah lain sementara waktu bahkan seterusnya. Selain 

mereka kehilangan tempat tinggal, mereka juga kehilangan 

mata pencaharian, masyarakat tersebut dipesisir 

mengantungkan kehidupannya di laut, menjadi nelayan, 

berburu rumput laut dan pekerjaan lain yang berkaitan 

dengan laut.  

Oleh sebab itu merekalah yang akan merasakan dampak 

paling signifikan atas tindakan reklamasi. Sebagai aturan 

pendukung atas peraturan perundang-undangan tersebut, 

terdapat pula Peraturan Presiden No 122 Tahun 2012 

Tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Dalam peraturan ini sebenarnya menindaklanjuti atas UU 

tersebut diatas. Sehingga baik Undang-undang, RZWP3K 

maupun Perpres menjadi salah satu dasar hukum positif atas 

pelaksanaan reklamasi di Indonesia. Dalam Perpres ini 

didalamnya terdapat 4 aspek utama tentang reklamasi, yakni: 
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Perencanaan reklamasi, Perizinan Reklamasi, Pelaksanaan 

Reklamasi dan Monitaring serta evaluasi.
52

 

Dalam pelaksanaan reklamasi juga penting untuk melihat 

bagaimana penatagunaan tanah, baik perubahan tanah 

ataupun kepemilikan tanah hasil reklamasi. Maka hal ini 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Dalam 

pasal ini dijelaskan tentang hak kepemilikan tanah hasil 

reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun 

perusahaan swasta ataupun yang bekerjasama. Dijelaskan 

pula tanah yang bersal dari tanah timbul atau hasil dari 

reklamasi pantai, danau, rawa dibawah penguasaan langsung 

oleh negara. Dalam peraturan ini dijelaskan kepastian 

hukum terhadap keabsahan tanah hasil dari reklamasi pantai, 

meskipun dalam ketentuan lain tanah ini dibawah kekuasaan 

negara.
53

 Meskipun terdapat beberapa peraturan tersebut 

yang menjelaskan tentang reklamasi hingga kepemilikan 

tanah, namun terdapat peraturan lebih spesifik yang 

mengatur tentang perizinan reklamasi. Peraturan ini 

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

no 17 tahun 2013 Tentang Izin Reklamasi. Tentang izin 

reklamasi dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya dalam 

melakukan reklamasi harus melalui prosedur-prosedur 

perijinan yang telah ditetapkan, melalui kepala daerah 

setempat dan disalurkan melalui pemerintah selanjutnya. 

Sebelum diterbitkannya undang-undang Nomor 1 Tahun 

2014 pemerintah kabupaten/Kota memiliki kewenangan atas 

perijinan reklamasi di wilayah masing-masing. 

Setelah diberlakukannya undang-undang tersebut 

pemerintah kabupaten atau Kota hanya memberikan 

rekomendasi tentang pelaksanaan reklamasi. Sedangkan izin 

reklamasi tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 1 
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Tahun 2014, dan diperkuat lagi dengan adanya Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 Tahun 2013. 

2. Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan 

seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk 

didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

alam itu sendiri, hingga keberlangsungan perikehidupan dan 

keseahteraan manusia dengan makhluk hidup lain. 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan 

sebuah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegas 

terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. 

Didalamnya mencakup perencanaan, pengawasan, serta 

penegakan hukum.
54

 

Dalam peraturan perundang-undangan ini lebih menekankan 

pada bagaimana manusia itu mengelola lingkungan hidup 

dengan baik. Tidak hanya bagaimana manusia mengelola 

lingkungan hidup itu sendiri, namun juga tentang rencana 

pembangunan keberlanjutan untuk melakukan pembangunan 

serta melakukan perubahan terhadap lingkungan. Meskipun 

demikian harus tetap memperhatikan dampakdampak pasca 

melakukan perubahan. Hal penting lain yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan reklamasi adalah tentang 

Analisis Dampak Lingkungan atau AMDAL. Kajian ini 

dalam peraturan ini tentang dampak penting suatu usaha 

ataupun kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan 

hidup. Pihak yang perlu memperhatikan AMDAL adalah 

pihak-pihak pelaksana reklamasi seperti pemerintah, 

pengusaha swasta, kontraktor serta pekerja yang melakukan 

proses reklamasi. 

 

 

 

                                                           
54 Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 



 

 

39 

D. Konsep Fiqih Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Kata fiqh siyasah berasal dari kata faqaha-yafqahu-

fiqhan, secara bahasa pengertian fiqh siyasah adalah “paham 

yang mendalam”. Iman al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir 

Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti 

mengetahui batinnya sampai kedalamnya. Kata “faqaha” 

diungkap dalam Al-Qur‟an sebanyak 20 kali, 19 kali di 

antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu 

yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu 

yang sudah berbentuk pasti (qath‟i), fiqh merupakan “ilmu” 

tentang hukum yang tidak pasti (zhanni).
55

 

Menurut istilah fiqh adalah upaya sungguh-sungguh 

dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum 

syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh 

disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat 

ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara‟ tersebut pun 

mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan 

perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia 

itu sendiri.
56

 

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti 

mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, 

politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian 

kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus dan membuat kebijakan  atas sesuatu 

yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. 
57

 

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa kata siyasah 

berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, 

membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah 

adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam 

negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik 
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luar negeri , yakni mengatur kehidupan umum atas dasar 

keadilan dan istiqomah.
58

 

Ibn Al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn‟ Aqil 

menyatakan siyasah juga suatu perbuatan yang membawa 

manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari 

kerusakan walaupun Rasul tidak  menetapkannya dan Allah 

tidak mewahyukannya. Dan siyasahadalah pengurusan 

kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai 

dengan syara‟.
59

 

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua 

jenis siyasah, yaitu siyasah dzalimah yang diharamkan 

syara‟ dan siyasah adilah yang menegakkan kebenaran, 

menolak berbagai kejahatan, kerusakan dan mewujudkan 

tercapainya tujuan syariat. Syara‟ berkewajiban untuk 

merujuk pada siyasah adilah dan mejadikannya sebagai 

sandaran dalam menegakkan kebenaran.
60

   

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik benang 

merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek 

hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan 

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam 

fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber 

hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam 

hubungannya dengan kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat.
61

 

2. Ruang Lingkup fiqh Siyasah 

Terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan 

ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. 
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Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang 

menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. 

Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup 

kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun 

perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karna hanya bersifat 

teknis.
62

 

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang 

berjudul Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh 

siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang siyasah 

dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah 

maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha‟iyyah 

(peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah 

„idariyyah (administrasi negara). Adapun Imam Ibn 

Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, 

yaitu siyasah qadha‟iyyah (peradilan) siyasah idariyyah 

(administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan 

moneter), dan siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). 

Sementara Abl al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang 

berjudul al-siyasah lebih mempersempitnya  menjadi tiga 

bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional 

dan keungan negara.
63

 

Berdasarkan dengan tiga pemikiran diatas, salah satu 

ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy 

malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan 

bidang, yaitu:
64

 

a) Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan 

Perundang-undangan).   

b) Siyasah Tasyri‟yyah Syar‟iyyah (Politik Hukum) 

c) Siyasah Qadha‟iyyahSyar‟iyyah (Politik Peradilan). 

d) Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi dan 

Moneter) 

e) Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi 

Negara) 
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f) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah 

(Politik Hubungan Internasional). 

g) Siyasah Tanfizidziyyah Syar‟iyaah (Politik Pelaksanaan 

Perundang-Undangan) 

h) Siyasah Harbiyyah Syar‟iyah (Politik Peperangan). 

Berkenaan dengan pola antar manusia yang menuntut 

pengaturan siyasah, dibedakan:.
65

 

a) Fiqh Siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan 

antar negara dengan lembaga negara yang satu dengan 

warga negara dan lembaga negara yang lain dalam 

batas-batas administratif suatu negara. 

b) Fiqh Siyasah Dawliyyah, yang mengatur antara warga 

negara dengan lembaga negara dari negara yang satu 

dengan warga negara dan lembaga negara dari negara 

lain. 

c) Fiqh Siyasah Maliyyah, yang mengatur tentang 

pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik 

negara. 

       Objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan 

antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan 

kesejahteraan dan kemaslahtan bersama. Hubungan ini 

meliputi  masalah-masalah kebijakan perundang-undangan, 

hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang 

serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu 

cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu 

memiliki metodelogi dan pendekatan ilmiah, dengan 

metode-metodenya. 

       Metode fiqh siyasah juga tidak berbeda jauh dengan 

metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, 

yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode 

ushul fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, uff, adah, 

mashlahah mursalah dan istishhab. Dengan metode ini umat 

Islam bebas menggunakan ijitihad untuk mengantisipasi 

setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, 
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situsi dan kondisi, yang mereka hadapi, dan tidak 

bertentangan dengan semangat nash Al-Qur‟an dan Hadist 

Nabi.
66

 

       Siyasah dusturiyyah adalah bidang fiqh siyasah yang 

membahas undang-undang dasar suatu negara yang antara 

lain, membahas bentuk pemerintahn, lembaga-lembaga 

negara, dan hak serta kewajiban warga negara. Siyasah 

tasyri‟iyyah membahas proses penyusunan dan penetapan 

segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen 

dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan 

masyarakat. Siyasah qadha‟iyyah secara spesifik membahas 

peradilan atas kelanggaran peraturan hukum dan perundang 

undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga 

legislatif. Siyasah maliyyah membahas sumber keuangan 

negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta 

kekayaan negara. Siyasah idariyyah membahas soal 

administrasi negara. Siyasah tanfidziyyah membahas tata 

kerja pemerintah oleh lembaga eksekutif.  Sedangkan 

Siyasah kharijiyyah membahas tata hubungan Internasional 

atau politik negeri.
67

 fiqh siyasah juga mempunyai dasar 

hukum seperti mana yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Al-Qur‟an  

       Al-Qur‟an adalah kumpulan wahyu Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat 

dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul 

dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Allah Nabi 

Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-

Qur‟an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi 

memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. 

Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan 

dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, 

Ayat-ayat al- Qur‟an berada dalam rekaman teliti para 

sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia, atau 
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melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur‟an di sebar 

luaskan secara periwayat oleh orang banyak yang tidak 

mungkin bersekongkol untuk berdusta.68  

  

2) Al-Hadist 

       Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur‟an. 

Secara etimologi, Hadist berarti tata cara. Menurut 

pendangan kitab lisan Al-Arab (mengutip pendapat 

syammar) Hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu 

jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh 

orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh. Hadist 

adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Al-

Qur‟an, pekerjan atau ketetapannya. 

       Sebagaimana diriwayatkan dari Auf bin Malik 

Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam, beliau bersabda 

“sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai 

kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo‟akan 

kalian dan kalian mendo‟akan mereka. Dan sejelek-jelek 

pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan 

kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan 

kalian mengutuk mererka.” Beliau ditanya, “wahai rasullah, 

tidakkah kita memerangi mereka?” maka beliau bersabda, 

“tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. 

Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak 

baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian 

melepas dari ketaatan pada mereka.” (HR. Muslim no. 

1855). 

       Hadist sering disebut sebagai cara beramal dalam agama 

berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad. 

Fungsi Hadist  adalah.
69
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a. Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang 

tersebut dalam Al-Qur‟an atau disebut ta”kid dan 

takrir. 

b. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud 

dalam Al-Qur‟an dalam hal menjelaskan arti yang 

masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-

Qur‟an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-

apa yang dalam Al-Qur‟an dijelaskan secara umum, 

serta memperluas maksud dari suatu  dalam Al-Qur‟an. 

c. Menetapkan suatu hukum yang tidak jelas terdapat 

dalam Al-Hadist merupakan rahmad dari Allah kepada 

umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan 

dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.  

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah 

 Pulungan mengemukakan prinsip-prinsip dalam 

nomokrasi Islam yang digariskan Al-Qur‟an. Prinsip tersebut 

adalah prinsip kedudukan manusia di atas bumi sebagai 

Khalifah, manusia sebagai umat yang satu, penegakan 

kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, 

persatuan, dan persaudaraa, persamaan, hubungan antara 

negara bertetangga, saling menolong dan membela yang 

lemah, perdamaian, ekonomi dan perdagangan yang etis, 

amar ma‟ruf nahy munkar, dan penempatan pejabat negara 

berdasarkan propesionalisme. Dari pendapat-pendapat di 

atas, bahwa peinsip-prinsip fiqh siyasah sebagai berikut:
70

 

a. Prinsip Kedudukan Manusia di Bumi 

        Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa 

manusia diciptakan-nya adalah sebagai Khalifah yang 

memakmurkan bumi, karena manusia bertanggung 

jawab untuk mengelola dan memelihara dari 

kehancuran.  
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b. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. 

        Allah memerintah agar manusia melaksanakan 

amanah yang diembankan di pundaknya, dalam Islam 

amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara karena 

kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah, 

kekuasaan adalah suatu amanah yang harus dijalankan 

dengan baik, sesuai dengan perintah-nya. Karena itu, 

Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk 

penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. 

c. Prinsip Penegak Keadilan. 

        Sangat banyak ayat Al-Qur‟an yang menegaskan 

pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. 

Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya 

menggunakan kata al-adl saja, tetapi juga kata-kata al-

wazn/ al-mizan, al-qisth, dan as-wasath. Ini menunjukan 

bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus 

senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam 

masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangam 

dalam hidup manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan 

dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan 

dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya bila 

keadilan sudak tidak dapat ditegakkan, maka 

keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan 

dunia pun mengalami goncangan.  

d. Prinsip Musyawarah. 

        Musyawarah mempunyai peranan yang penting 

dalam mengambil keputusan urusan untuk beriman. 

Bahkan isyarat pentinya musyawarah diapit oleh 

penjelasan Al-Qur‟an tentang orang mendirikan shalat 

dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang 

mematuhi seruan Allah. Ini menandakan bahwa 

musyawarah merupakan prinsip penting dalam 

nomokrasi Islam yang posisinya hanya setingkat 

dibawah kewajiban shalat.  
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e. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin 

       Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban 

mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah 

kewajiban mematuhi perintah Allah dan Rasul-nya. 

Namun demikian kepatuhan terhadap pemimpin bersifat 

relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah 

dan Rasul-nya. Itu sebabnya Allah merangkai kata 

“athi‟u” hanya kepada Allah dan Rasul-Nya tidak 

kepada pemimpin (ulil al-amr) 

f. Prinsip Persaudaraan dan Persatuan  

       Allah menegaskan bahwa umat beriman adalah 

bersaudara. Karena itu, sesama muslim wajib 

mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka 

memperoleh rahmat-Nya. Allah memerintahkan umat 

Islam untuk berpegang teguh pada agama-Nya dan 

melarang berpecah belah, karena persatuan merupakan 

nikmat yang besar yang telah dianugerahkan Allah 

kepada hamba-hambanya yang beriman. 

g. Prinsip Perdamaian 

       Islam adalah agama yang membawa perdamaian 

dan rahmat. Karena itu, Al-Qur‟an mengajarkan bahwa 

umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam 

berhubungan dengan umat lain. Perang hanya boleh 

dilakukan dan diizinkan ketika umat Islam terusik dan 

tidak merasa aman oleh agresi pihak lain.    

h. Prinsip Amar Ma‟ruf Nahy Munkar. 

         Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk 

selalui saling menasehati dan melakukan kontrol atas 

kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam 

kehidupan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa 

oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam 

nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi 

penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga 

mereka selalu diawasi dan dikontrol. Oposisi ini tidak 

hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga 

dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam. 
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i. Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik Dalam 

Pengisian Jabatan Pemerintah. 

         Dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak 

boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan 

hubungan primordial atau kerabat. Pemegang kekuasaan 

harus mempertimbangkan profesionalisme dan 

kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang akan 

diangkat. Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat 

diangkat sebagai “pejabat” harus mempunyai dua syarat, 

yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan 

keahlian di bidangnya) dan terpecaya (dapat menjaga 

amanah yang diserahkan kepadanya). 

j. Prinsip Penegakan HAM. 

        Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan 

hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM apapun 

bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. 

Penegakan HAM tidak tidak terhadap orang islam saja 

melaikan terhadap orang-orang non-Islam. Salah satu 

hak manusia yang paling asasi adalah hak untuk 

memeluk dan menganut suatu agama, dalam Al-Quran 

juga memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk 

memilih agama sesuai dengan hati nuraninya. 

4. Fiqh Siyasah Dusturiyyah 

       Permasalaham di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah 

hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 

pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam 

masyarakat. Fiqh siyasah dusturiyyah biasanya dibatasi hanya 

membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut 

oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan 

prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi  kemaslahatan 

manusia serta memenuhi kebutuhannya. Fiqh siyasah 

dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 
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kompleks, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai 

berikut.
71

 

       Menurut Muhammad Iqbal, fiqh siyasah dusturiyyah 

adalah bagian dari fiqh siyasah masalah perundang-undangan 

negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep 

konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi 

(bagaimana cara perumusan undang-undang), lemabaga 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 

perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga 

membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan 

timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-

hak warga negara yang wajib dilindungi. Pada bagian berikut, 

masing-masing masalah ini akan dibahas secara perinci:
72

 

a. Konsitusi  

       Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan 

dusturi. Kata ini berasal dari bahasa persia. Semula 

artinya adalah “sesorang yang memiliki otoriter, baik 

dalam politik maupun agama.
73

 

Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata 

dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, 

atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan 

kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama 

antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, 

baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis 

(konsitusi) kata dustur juga diserap kedalam bahasa 

Indonesia yang salah satu artinya undang-undang dasar 

suatu negara.
74

 

b. Legislasi  

       Dalam  kajian fiqh siyasah legislasi atau kekuasaan 

legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri‟iyah, 
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yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan 

menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun 

yang berhak menetapakn hukum yang akan diberlakukan 

bagi umat Islam. Akan tetapi dalam wacana fiqh siyasah 

istilah al-sulthah al-tasyri‟iyah digunakan untuk 

menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan 

pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. 

Di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-

tanfidziyah), dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-

qadha‟iyah) dalam kontek ini kekuasaan legislatif berarti 

kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk 

menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan 

dilaksankan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan 

yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.
75

 

Di samping harus merujuk kepada nashsh, ijitihad 

anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb al-

mashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan 

menolak kemudaratan). Ijitihad juga perlu 

mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat, agar 

hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan 

aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.
76

 

       Fiqh siyasah dusturiyah mencakup siyasah 

tasyri‟iyah syar‟iyah (siyasah penetapan hukum-hukum 

yang sesuai dengan syariat), siyasah qadhaiyah syar‟iyah 

(siyasah peradilan yang sesuai menurut syariat), siyasah 

idariyah syar‟iyah (siyasah administrasi yang sesuai 

dengan syariat), dan siyasah tanfidziyah syar‟iyah 

(siyasah pelaksanaan syariat).
77
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E. Tinjauan Pustaka 

Sejarah pengetahuan penulis hingga saat ini, telah banyak 

ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas 

mengenai Perizinan Reklamasi Pantai. Untuk itu penulis dalam 

melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada 

penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan pada objek 

bahasan ini. 

Indah Maulidiyah Msk 2016, Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, “Perizinan Reklamasi Pantai Dalam Kaitannya Dengan 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota 

Bandar Lampung”. Peneliti ini lebih fokus kepada Perizinan 

Reklamasi dikaitkan dengan perlindungan pengelolaan hidup di 

Bandar Lampung sedangkan Karya Ilmiah yang penulis teliti 

lebih berfokus terhadap Analisis Siyasah Syariyyah terhadap 

Perizinan Reklamasi Pantai di Dinas Lingkungan Hidup.
78

 

Lilis Hidayati Yuli Astutik 2018, Fakultas Syariah dan 

Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 

“Reklamasi Pantai Jakarta Sebagai Upaya Perluasan Wilayah 

Daratan Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Dan Fiqh Bi‟ah”. 

Peneliti ini lebih fokus kepada Reklamasi pantai ditinjau dari 

Hukum Lingkungan dan Fiqh Bi‟ah, sedangkan Karya Ilmiah 

yang penulis angkat lebih berfokus pada pelaksanaan Reklamasi 

Pantai sesuai Hukum Positifnya.
79

 

Fitri Wahyuni 2017, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. “Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi 

Pantai Di Teluk Lampung (Studi Dampak Sosial-Ekonomi 

Nelayan Kelurahan Sukaraja Pada Kasus Reklamasi Pantai Di 

Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar 

Lampung)”. Peneliti ini lebih fokus kepada Dampak Kebijakan 
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Reklamasi Pantai di Teluk Lampung, sedangkan Karya Ilmiah 

yang penulis angkat lebih berfokus kepada Perizinan Reklamasi 

Pantai di Dinas Lingkungan Hidup.
80

 

                                                           
80  Fitri Wahyuni, Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Di Teluk 

Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017 


	Untitled1.pdf (p.1-14)
	BAB 1 revisi.pdf (p.15-28)
	BAB 2 revisi.pdf (p.29-66)

