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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat,
hidayah dan inayah-Nya sehingga “Tim Penelitian Hukum Tentang Konsistensi
Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR)” dapat menyelesaikan penelitian hukum
tersebut tepat pada waktunya.
Tim Penelitian dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor PHN-02.LT.02.01 Tahun 2015 Tanggal 26 Maret 2015, dengan tugas
melakukan penelitian hukum, baik normatif maupun empiris sebagai bahan penyusunan
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengembangan ilmu hukum
khususnya mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah dikaitkan dengan penataan ruang.
Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan disegala bidang serta
teknologi yang semakin maju akan memberi dampak kepada peningkatan kebutuhan akan
tanah/ lahan. Adanya keterbatasan lahan, maka permasalahan penataan ruang semakin rumit,
karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini semakin hari semakin pesat. Dan
kondisi tersbut perlu diwaspadai, terutam dengan pelaku bisnis dalam penggunaan dan
pemanfaatan ruang semakin besar. Permasalahan tersebut menjadi sumber sengketa tanah
yang terjadi secara umum, salah satunya tumpang tindih penggunaan tanah, terkait kebijakan
pemerintah dalam pemanfaatan tanah seperti pemanfaatan dan penggunaan tanah yang tidak
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Penelitian ini memfokuskan masalah penggunaan dan pemanfaatan tanah yang
menyangkut dengan penataan ruang secara nasional khususnya Daerah Istimewa Yoyakarta.
Pokok Analisis yang mendasar dari penelitian ini adalah : (1) Substansi peraturan perundangundangan yang sesuai dengan RTRW, (2) Kerangka regulasi yang telah disusun dapat
mendukung penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan penataan ruang dan (3)
Pengaturan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dahulu dan saat ini dengan
mensinkronkan pengaturan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan lokus
penelitian. Ketiga hal tersebut menjadi acuan dalam membahas bagaimana penggunaan dan
pemanfaatan tanah terhadap RTRW agar konsisten dengan UUPR.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Tanah sebagai bagian permukaan bumi, mempunyai arti yang sangat penting dalam

kehidupan manusia, baik sebagai tempat atau ruang untuk kehidupan dengan segala kegiatannya,
sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai suatu bangsa, tanah merupakan unsur wilayah dalam
kedaulatan negara. Oleh karena itu, tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai hubungan abadi dan
bersifat magis religius, yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik. 1 Dengan
demikian diperlukan penanganan dan pengaturan yang serius dan seksama.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya sehingga
bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik sekaligus bagi masyarakat dan Negara.
Ketentuan tersebut tidak berarti kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh
kepentingan umum masyarakat. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus
saling mengimbangi hingga tercapainya tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan dan
kebahagian bagi rakyat seluruhnya.2 Dalam arti pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan
substansi yang akan dituju secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, ”Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Realisasi dari pasal ini dituangkan dalam Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),
yaitu Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut dalam Pasal 14 UUPA
dijelaskan bahwa untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa, maka Pemerintah membuat
suatu Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang
angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.
Rencana Umum yang dibuat Pemerintah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan
Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai
dengan kondisi daerah masing-masing dengan Peraturan Daerah.
1
2

Oleh karena itu perwujudan

Bernhard Limbong, „„Hukum Agraria Nasional‟‟ Jakarta, Margaretha Pustaka, 2012, hlm. 243.
Boedi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia”, Bandung, Djambatan, 2012.
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penggunaan dan pemanfaaatan tanah agar optimal harus menyesuaikan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Undang-Undang No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang.
Penatagunaan tanah adalah penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud
konsolidasi3(land consolidation) pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk
kepentingan masyarakat secara adil (Pasal 33 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007). Salah satu
kegiatan penyusunan rencana penatagunaan tanah adalah penyajian neraca kesesuaiaan
penggunaan dan pemanfaatan tanah pada rencana tata ruang wilayah. Namun dalam hal ini
peraturan pelaksanaan dari penatagunaan tanah sampai sekarang belum terwujud sebagaimana
yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (5)nya.
Masalah tata ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, saat ini semakin
mendapat perhatian yang cukup serius. Adalah fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan
yang semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian juga teknologi
yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan
manusia yang kian meningkat , namun dilain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya
ruang atau lahan yang tersedia masih tetap seperti sediakala4. Selain adanya keterbatasan lahan,
permasalahan tata ruang semakin rumit, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini
semakin hari semakin pesat. Dan kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan para
pelaku bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang semakin besar, juga diakibatkan oleh
pertumbuhan penduduk, yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan dan
pemukiman.
Pertumbuhan penduduk dan

perkembangan pembangunan di segala bidang seperti

pembangunan jalan, perumahan, gedung-gedung perkantoran, pusat perdagangan, perindustrian,
pelayanan jasa, tempat pariwisata dan lain-lain akan memberi dampak kepada peningkatan
kebutuhan akan tanah.

Hal ini ternyata dihadapkan

pada permasalahan-permasalahan dalam

penggunaan dan pemanfaatan tanah.
3

Pengertian konsolidasi tanah, atau disebut land consolidation atau dengan istilah lain disebut dengan land
assembly and readjustment, merupakan teknik yang digunakan untuk menata kembali penguasaan pemilikan dan
penggunaan tanah. (Oto Sumarwoto, “Ekologi Lingkungaan hidup, dan pembangunan”, Djambatan, Jakarta, 1997 ,
hlm. 162 )
4
H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, “ Hukum Tata Ruang” : dalam konsep kebijakan otonomi daerah,
Bandung, Nuansa, 2008, hlm. 21
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Permasalahan tersebut menjadi sumber sengketa tanah yang terjadi secara umum
diantaranya tumpang tindih penggunaan tanah, terkait dengan kebijakan pemerintah dalam
pemanfaatan tanah yaitu pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya,
sebagai contoh pemberian izin oleh Pemerintah Daerah setempat untuk berdirinya sebuah pabrik
atau perumahan diatas sawah yang produktif, berdirinya pabrik di tengah-tengah perumahan,
berdirinya perumahan di tengah-tengah kawasan industri5. Kasus terbaru misalnya, gugatan
masyarakat Kendeng di PTUN Semarang terhadap SK Bupati Pati No.660.1/4767 Tahun 2014
Tentang Izin Lingkungan Pabrik Semen, yang akhirnya berhasil dimenangkan masyarakat karena
SK tersebut terbukti melanggar RTRW yang ditetapkan. Kasus ini sempat menuai konflik antara
warga dengan pemerintah daerah dan pihak perusahaan, yang memaksa para petani Kendeng
berjalan kaki sejauh sekitar 122 km untuk mendapatkan perhatian publik dan memperoleh
keadilan atas tanah dan penghidupannya. Keadaan-keadaan tersebut memperlihatkan terjadinya
banyak benturan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya tanah.
Sebagaimana halnya dengan lokasi pabrik PT Indofood dan pengeboran minyak milik PT
Pertamina yang dibangun di wilayah pemukiman, oleh Panitia Khusus Rencana Tata Ruang
Wilayah DPRD dikatakan bertentangan dan melanggar Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah ( RTRW) No. 5 Tahun 2002, karena wilayah pabrik Indofood dan pengeboran
tersebut merupakan wilayah pemukiman, bukan wilayah industri6. Di daerah khusus seperti
Yogyakarta, masalah penggunaan tanah dan kepastian hukum masyarakat atas tanah menjadi
semakin pelik karena berkaitan dengan tumpang-tindih dan pertentangan undang-undang.
Mengingat di DI Yogyakarta, keberadaan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Yogyakarta, seolah memberikan ruang-hukum bahwa UUPA, yang merupakan payung hukum
agraria nasional tidak berlaku di Yogyakarta dikarenakan ”keistimewaan” tersebut. Alhasil,
sebagai contoh kasus, masyarakat di Desa Pundungsari, Gunung Kidul, hingga kini tidak dapat
memperoleh kepemilikan tanah secara penuh karena dianggap berada di kawasan sultan-ground
(‟tanah sultan‟), akibatnya hanya diberikan Hak Pakai saja oleh BPN, yang sewaktu-waktu
haknya akan berakhir, sehingga desa, pemukiman masyarakat termasuk lahan pertaniannya serta
fasilitas umum-fasilitas sosial desa lainnya tak memiliki jaminan kepastian hukum atas
5

Muchsin, “Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah”, Workshop Strategi Penanganan dan penyelesaiaan Sengketa
Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Batam, 19-21 Nopember 2007. Lihat juga Darwin Ginting, “Kapita Selekta
Hukum Agraria”, Bandung, Unpad Press, 2012, hlm. 125.
6
Jambi, Antara Sumsel, http:// www. Penataan ruang.com/1/category/ pelanggaran tata ruang/1.html, di akses tgl.
30-12- 2014.
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pemilikan dan penggunaan tanahnya. RTRW sebagai hasil perencanaan tata ruang merupakan
landasan pembangunan sektoral. Dengan kata lain setiap pembangunan sektoral yang berbasis
ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi
sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik
pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat.
Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW dapat menimbulkan dampak positif
dan negatif yaitu tidak hanya terhadap keadaan sosial ekonomi perubahan penggunaan tanah
menimbulkan banjir, tanah longsor dan menurunnya kualitas air tanah. 7Begitu juga perubahan
tanah pertanian yang produktif menjadi non pertanian akan berdampak pada berkurangnya
produksi pertanian namun disisi lain dapat meningkatkan pendapatan Daerah dari nilai Pajak.
Hal ini bertolak belakang dengan keinginan pemerintah untuk melindungi tanah-tanah pertanian
dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Permasalahan lain yang timbul yaitu pada sistem pemerintahan Indonesia, dimana saat ini
terjadi perubahan dengan terdistribusinya kewenangan pemerintah pusat ke daerah dalam
berbagai kegiatan pembangunan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan
memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliknya.8 Kemudian UU tentang Pemerintah Daerah
tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014, ditinjau dari aspek hukum tata ruang, terdapat
potensi timbulnya konflik antar daerah terutama dalam pemanfaatan lahan di daerah perbatasan,
yang pada umumnya berada pada bentang alam yang tidak terpisahkan. Keadaan tersebut
disebabkan munculnya perbedaan-perbedaan keinginan, kondisi geografis, perhitungan
ekonomis dan ego sektoral antar daerah.
Dengan kondisi seperti itu, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi sangat penting
dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan fungsi
lahan sesuai dengan daya dukung lingkungan masing-masing. Lemahnya mekanisme
pengendalian pembangunan merupakan salah satu kendala dalam menerapkan rencana tata ruang
di daerah. Rencana tata ruang belum menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, apalagi
dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun jarang sekali
memperhatikan rencana tata ruang untuk menentukan lokasi pembangunan yang tepat.

7
8

Laporan Penelitian IPB Bogor Tahun 2010.
Ibid, hlm. 22.
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Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam rangka terciptanya Sistem
Hukum Tanah Nasional perlu dilakukan penelitian terhadap ”Konsistensi Penggunaan Dan
Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang.

B.

Permasalahan

1.

Bagaimana Konsistensi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap RTRW sesuai
dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

2.

Hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerapan RTRW berkaitan dengan
penggunaan dan pemanfaatan tanah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan
bagaimana solusinya.

C.

Tujuan Penelitian
Penelitian yang dilakukan Terhadap Konsistensi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tujuannya adalah :
1.

Mengetahui Konsistensi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap RTRW sesuai
dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007.

2.

Mengetahui hambatan yang ditemukan dalam penerapan

RTRW

berkaitan dengan

penggunaan dan pemanfaatan tanah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan
dengan mencari solusinya.

D.

Kegunaan Penelitian

1.

Kegunaan secara teoritis
Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dalam rangka
pembangunan Hukum Tanah Nasional khususnya subtansi Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2.

Kegunaan secara praktis
Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan
sumbangan secara praktis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya
Konsistensi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , untuk mencapai tujuan undang-undang tersebut.
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E.

Kerangka Teori
Dalam melakukan analisis penelitian kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini

adalah berkaitan dengan tujuan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan nilainilai kesejahteraan atau keadilan dalam masyarakat.
Hukum mempunyai kekuasaan untuk

melindungi dan mengayomi seluruh lapisan

masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus menunjang pembangunan secara menyeluruh 9 hukum
mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga
tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
dan sekaligus menunjang pembangunan secara menyeluruh.
Dari sudut pandang perspektif positivisme, hukum bertujuan untuk menciptakan
ketertiban masyarakat, yang harus ditunjang oleh kepastian hukum sebagai norma yang steril
dari moral dan etika. Hukum dimaknai sebagai sebuah pedoman yang dapat memberikan
kepastian hukum kepada masyarakat, dan untuk dapat menetapkan suatu peraturan yang umum
dan pasti, rasa keadilan masyarakat sedikit banyak harus dikorbankan, hal ini dimaksudkan untuk
mendapatkan kepastian hukum.10
Kepastian hukum dan keadilan senantiasa menjadi perdebatan sengit, baik dalam ranah
teoritikal maupun dalam ranah pragmatikal. Dalam kasus konflik spasial antara pemerintah,
misalnya dengan sebagian warga masyarakat yang menghuni secara liar dibawah jalan layang
tol. Pada sisi lain pemerintah bermaksud menertibkan penghunian ilegal (squatters), tetapi disisi
lain wajib menyediakan fasilitas hunian yang layak bagi warga miskin.
Istilah kepastian hukum menurut Anton M. Moeliono memiliki makna perangkat hukum
suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara jika dihubungkan
dengan pendapat Soedikno Mertokoesoemo sebagai “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan
sewenang-wenang, yang berarti seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam
keadaan tertentu.11

Kepastian hukum mensyaratkan perangkat hukum dalam suatu negara

memiliki kemampuan sesungguhnya untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara
9

Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,” Binacipta, Bandung, 1976,
hlm. 17.
10
Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana 2008, hlm. 59.
11
Fernando E Manullang, ”Mengapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antonomi Nila”i. Jakarta :
Buku Kompas, 2007, hal 92, dalam bukunya H. Muchsin dan Imam Koeswahyono, “ Aspek Kebijakan Hukum
Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 132.
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mencegah tindakan sewenang-wenang. Hal ini dikaitkan dengan pengendalian pemanfaatan
ruang dilakukan melalui sistem perizinan pemanfaatan ruang, yang dimaksudkan sebagai upaya
penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana
tata ruang.
Menurut pandangan Bentham sebagai tokoh dari aliran Utilitarianisme tentang
berlakunya suatu ketentuan hukum harus benar-benar mempertimbangkan dampak positif yang
bakal ditimbulkannya12. Bentham sangat menekankan pada keharusan dalam suatu sistem
hukum, dengan mengemukakan bahwa pembentukan hukum harus membentuk hukum yang adil
bagi segenap warga masyarakat secara individual. Tetapi kelemahan teorinya ternyata tidak
setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagian dan penderitaan13.
Dengan demikian menurut pandangan teori tersebut tujuan hukum disamping keadilan dan
kepastian hukum juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Ukuran yang dipakai dalam aliran
ini untuk menilai bermanfaat atau tidaknya suatu hukum ialah seberapa besar dampaknya bagi
kegiatan manusia yang dihitung secara ekonomis.
Kesesuaian teori tersebut dapat di sinergikan dengan teori Lawrence Meir Friedman yang
melihat kepada tiga elemen dalam sistem hukum, yaitu substance, structure dan legal culture.14
Substansi adalah materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, sedangkan sturuktur
menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan meklaksanakan undang-undang,
kemudian budaya hukum adalah menyangkut akan kepercayaan dan nilai, pikiran atau ide dan
harapan mereka.
Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh
adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan
dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh oleh struktur hukum yang baik. Selanjutnya
struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak
didukung oleh budaya hukum masyarakat dengan baik pula.15 Dengan kata lain hukum akan
berperan dengan baik manakala ketiga elemen tersebut saling berintegrasi dan memainkan
peranan sesuai dengan fungsinya, sehingga hukum akan berjalan serasi dan seimbang. Jika
12

Jeremy Bentham, “An Introduction To The Principle of Moral and Legistatin”, New York Hafener Publishing,
1948, hlm. 32
13
Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, Jakarta, Rajawali 2003, hlm.116
14
Lawrence M. Friedman, “American Law”, New York: W.W. Norton & Company, 1984) hlm.5-6.
15
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah,” Filsafat, Teori, &Ilmu Hukum” Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2012, hlm. 312.
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ketiganya tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul problem dalam upaya memfungsikan
hukum atau perundang-undangan.
Dalam hal ini yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimana penggunaan dan
pemanfaatan tanah sesuai dengan UU penataan ruang? Hal tersebut harus dapat memberikan
dampak positif bagi masyarakat luas yang terkena dampak ketidak konsistenan penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang telah diatur dalam UU penataan ruang , dengan berpegang pada asas
kepastian hukum dan keadilan yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan
hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan penataan ruang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak
secara adil.
Sebaik apapun hukum yang dibuat kalau manusianya tidak sungguh-sungguh
melaksanakannya maka hukum tidak bisa ditegakkan; tetapi walaupun hukum kurang sempurna
tetapi manusianya mau sungguh-sungguh melaksanakannya maka hukum tetap bisa ditegakkan.
Hukum tidak diciptakan untuk dilanggar, tetapi hukum diciptakan manusia untuk memperbaiki
kualitas hidup manusia sebagai makhluk sosial supaya masyarakat hidup dalam kedamaian,
tertib, dan teratur.

F.

Definisi Konsep
Definisi konsep dimaksudkan untuk menjelaskan suatu konsepsi terhadap variable dan

difinisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Konsistensi
Konsistensi yang dimaksudkan disini adalah kesesuaian dalam penerapan
penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan
Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah
Dalam Ketetapan MPR/RI Tahun 1998 Tentang GBHN menyatakan bahwa :
Penguasaan dan penataan penggunaan tanah oleh Negara diarahkan untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penguasaan tanah negara sesuai dengan
tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak
menimbulkan sengketa tanah.
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Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah(RTRW) untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan antara
lain hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah dan batas maksimal
kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk
mencegah pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah. Untuk mewujudkan hal
tersebut perlu aturan hukum agar tidak menimbulkan kerusakan dan persengketaan
tanah.16
Dalam UUPA yang disebut ”tanah” secara yuridis adalah “permukaan bumi”
(pasal 1 ayat (4) dan pasal 4 ayat(1) UUPA dan yang dimaksud “pemanfaatan tanah”
adalah “menggunakan tanah” sesuai dengan RTRW dan ketentuannya sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 4 ayat (2) UUPA, yaitu “Hak-hak atas tanah yang dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang pemegang hak untuk mempergunakan tanah
yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya
sekedar diperlukan untuk kepentingan lansung berhubungan dengan penggunaan tanah
itu dalam batas-batas menurut undang-undang.
Penggunaan Tanah menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun
2004 Tentang Penatagunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang
merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Pada pasal 1 angka 3 disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan
nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.
Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Penatagunaan tanah bertujuan untuk: mengatur
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;mewujudkan
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi
kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah :
a.

mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan
tanah;

16

H. Muchsin dan Imam Koeswahyono, “ Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang”,
Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 28.
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b.

menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan
tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

3.

Penataan Ruang
Ruang menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 adalah wadah yang meliputi
ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makluk hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya. Sedang yang dimaksud ruang dalam istilah “Tata
Ruang” adalah tanah menurut peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam RTRW oleh
Pemerintah Daerah setempat yang mengatur kepentingan bersama atau masyarakat dan
menjadi pedoman bagi setiap pemegang hak untuk memenuhi kewajibannya
menggunakan tanahnya sesuai dengan tata ruang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1
ayat (5) yaitu Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam Pasal 61 ayat a

menyatakan bahwa “ setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah
ditetapkan” dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang memiliki izin dari pejabat yang
berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Kewajiban tersebut juga dirumuskan dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan
bahwa “ semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.
Norma yang menjadi asas penataan ruang yang dapat dikaji dari sisi filsafat hukum
adalah Pasal 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya
huruf h mengenai keadilan dan kepastian hukum17 Penjelasan umum huruf h Pasal 2
dinyatakan:
“Yang dimaksud dengan kepastian hukum dan dan keadilan adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan
perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan
kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hokum”.

17

Ibid, hlm. 131.
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G.

Metode Penelitian

1.

Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah

penelitian yuridis-empiris. Penelitian

yuridis pada dasarnya meneliti kaidah- kaidah hukum dan asas - asas hukum.18 Penelitian
yuridis atau hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.
Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek
teori, sejarah, filosof, perbandingan, struktur dan komposisi,

lingkup

dan materi,

konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat
suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan.19 Dalam penelitian ini digunakan untuk
mengidentifikasi konsep atau asas-asas dan norma-norma yang mengatur tentang
Konsistensi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dikaitkan dengan Penataan Ruang.
Penelitian empiris dengan melakukan penelitian lapangan dengan cara penyebaran
kuesioner dan wawancara. Metode penelitian empiris digunakan untuk merumuskan
implikasi kebijakan

bagi instansi terkait sehubungan dengan terjadinya perubahan

penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap RTRW.
2.

Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif20 yaitu dengan
menggambarkan secara jelas obyek yang menjadi permasalahan dan hasil gambaran
obyek tersebut.

3.

Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yang
bersifat kualitatif. Metode pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisis norma
peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya dengan mengacu pada kepastian
hukum dan nilai-nilai kesejahteraan atau keadilan dalam masyarakat. Data tersebut
kemudian dianalisis secara kualitatif dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

18

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali, 1985,
hlm. 15.
19
Abdul Kadir Muhammad, “Hukum & Penelitian Hukum”, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 132.
20
Alfa Rizki, Metode Penelitian Deskriptif (Online: http://alfaruq2010.blogspot.com), di akses 7 Mei 2013.
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4.

Teknik Pengumpulan Data
Data sekunder dilakukan dengan cara inventarisasi dan mempelajari data
kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, koran
dan internet.
Data Primer dilakukan dengan tehnik wawancara dengan para informan/ nara
sumber dan data lapangan berupa pandangan dan pemikiran dari pelaku dalam praktik
penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan penataan ruang.

5.

Analisis Data
Dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif baik terhadap data
primer maupun sekunder. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif; yang tidak
menekankan pada kuantitas data; melainkan pada kualitasnya dilakukan dengan cara
menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dihubungkan dengan analisis secara yuridis.

H.

Personalia Penelitian
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor PHN-02.LT.02.01 Tahun 2015 telah dibentuk Tim Penelitian Hukum Tentang
Konsistensi Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan Undang-Undang No.26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang, dengan susunan personalia sebagai berikut :
Ketua

: Yul Ernis, S.H., MH.

Sekretaris
Anggota

: Sri Sedjati, S.H., MH.
: 1. Melok Karyandani, S.H.
2 Bungasan Hutapea
3. Ellyna Syukur, S.H.
4. Dewi Kartika, KPA
5. Mia Amalia, ST. Msi (Bappenas)

Anggota Sekretariat : Karno
Narasumber
: Prof. Arie Sukanti Hutagalung (UI)
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I.

Lokasi Penelitian
Berdasarkan permasalahan, penelitian lapangan dilakukan dalam bentuk instrumen

pedoman wawancara yang ditujukan pada instansi pemerintah yang terkait sebagai
penyelenggara dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penataan ruang.
Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), penetapan
lokasi penelitian dilakukan secara purposive yaitu dengan mengambil satu Wilayah Perkotaan
dan dua Wilayah Kabupaten, yang terdiri dari : 1. Kota Yogyakarta, 2. Kabupaten Sleman dan 3.
Kabupaten Bantul.
Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan dan alasan salah satunya adalah
konsep keistimewaan tata ruang kota Yokyakarta yang harus berdasarkan akar sejarah dan
budaya sebagaimana tertulis dalam buku Negarakartagama dan UU Nomor 13 tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa
Kewenangan Tata Ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan
Kadipaten.
Responden/ Informan yang terlibat secara lansung dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang terdiri dari :
1.

Dr. Any Andjarwati, SH, M.Jur. Ketua Jurusan Bagian Hukum Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Kampus UGM Bulak Sumur – Yogyakarta, telp.
0274.6491936.

2.

Agus Junaedy, SE, M.Si. Kasubbag Pengembalian Pertanahan Sekretariat Daerah
Istimewa Yogyakarta, Jln. Malioboro Komplek Kepatihan Danurejan-Yogyakarta,
telp. 0274. 589583.

3.

Muhammad Dzulhanif. Staf Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BPPD) Yogyakarta, Jln. Malioboro Kompleks Kepatihan
Danurejan – Yogyakarta, telp. 0274. 589583.

4.

Suryanto, SH. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta, Jln.
Brigjen Katamso – Yogyakarta, telp. 0274. 377747.

5.

Nurul Kartika Andayani, Kepala Seksi Pengaturan Pertanahan - Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman, Jln. Dr. Rajiman, Sleman – Yogyakarta, telp. 0274. 869501.
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6.

Halik Sandora, Direktur WALHI Yogyakarta, Jln. Pembayun No.14.A Karang Samalo,
Kota Gede – Yogyakarta, telp. 0274.378631.

7.

Ir. Setia Ardana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bantul, Jln. Sudirman
Bantul Yogyakarta.
Ana Firtina, Kepala Seksi Penataan, Pengaturan dan Pengaturan Pertanahan – Kantor

8.

Pertanahan Kota Yogyakarta, Jln. Kusumanegara No.161- Yogyakarta, telp. 0274.565587
Fatimah Asri Maryani, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan – Kantor

9.

Pertanahan Kabupaten Bantul, Jln. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul –
Yogyakarta, telp. 0274 367601
10.

Gatot Sudarmanto, Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja – Dinas
Perizinan Kota Yogyakarta.

11.

Pipit, PT Merapi Arsita Graha, Kota Yogyakarta.

12.

Sutanto, Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Provinsi Yogyakarta.

J.

Jadual Penelitian
Kegiatan Tim Kerja Penelitian Hukum bekerja selama 9 (sembilan) bulan, dengan rincian

sebagai berikut:

Tahapan Kerja Kegiatan Tim Penelitian Hukum
NO

TAHAPAN KERJA

KEGIATAN

1.

Bulan Pertama (Maret)

Pengumpulan Data Awal dan Penyusunan Proposal.

2.

Bulan Kedua(April)

Pembahasan Propasal, Penyusunan Rencana Kerja
Tim dan Pembagian Tugas.

3.

Bulan Ketiga(Mei)

Pemaparan Proposal Dalam Forum Diskusi

4.

Bulan Keempat(Juni)

Pengumpulan/inventarisasi Data sekunder dan
membuat instrumen penelitian serta Pembagian
Tugas.

5.

Bulan Kelima(Juli)

Pengumpulan/inventarisasi Data Primer (Penelitian
Lapangan) serta Pembagian Tugas.

6.

Bulan Keenam(Agustus)

Pembahasan Inventarisasi dan analisis data dan
Penyusunan Draft Awal Hasil Penelitian serta
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Pembagian Tugas.
7.

Bulan Ketujuh(September)

Kegiatan Pemaparan Draf Laporan Dalam Forum
Diskusi.

8.

Bulan Kedelapan(Oktober)

Penyempurnaan Draf Laporan.

9.

Bulan
Kesembilan(Nopember)

Finalisasi Laporan.

K.

Sistematika Penulisan

Bab I

PENDAHULUAN
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Bab II

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM PENATAAN
RUANG
A.
B.
C.
D.
E.

Bab III

Latar Belakang
Permasalahan
Tujuan Penelitian
Kegunaan Penelitian
Kerangka Teori
Metode Penelitian
Susunan Personalia Tim
Lokasi Penelitian
Jadual Penelitian
Sistematika Penulisan.

Sejarah Pengaturan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Asas-asas atau Prinsip Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Keterkaitan Penataan Tanah Dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Penataan
Ruang
Ketidakserasian Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan
Pemanfaatan Ruang Dan Penggunaan Tanah.

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM PENATAAN
RUANG WILAYAH DILAPANGAN
A.
B.
C.

Letak Lokasi Penelitian
Kepemilikan Tanah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah DIY
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D.

Bab IV

ANALISIS
HUKUM
KONSISTENSI
PENGGUNAAN
DAN
PEMANFAATAN TANAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2
TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
A.

B.

Bab V

Implikasi berlakunya UU Tentang Pemerintah Daerah terhadap UU
Penataan Ruang.

Umum
1.
Konsistensi Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan
Penataan Ruang.
2.
Hambatan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Penataan
Ruang Ditinjau Dari Segi Substansi Dan Solusinya.
Khusus
1.
Konsistensi Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan
Penataan Ruang.
2.
Hambatan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Penataan
Ruang Ditinjau Dari Segi Substansi Dan Solusinya.

PENUTUP
A.
B.

Kesimpulan
Saran

DAFTAR PUSTAKA
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BAB II
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DALAM PENATAAN RUANG

A.

Sejarah Pengaturan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Pada rezim pemerintahan Hindia Belanda penggunaan tanah dituangkan

Regeerings Reglement

(RR) Tahun 1855 (Stb.1855 No.2).

dalam

Dalam Regeering Reglement

tersebut mengenai pertanahan tercantum dalam Pasal 62 yang terdiri dari tiga ayat, antara lain
menggariskan bahwa Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah dan hanya dapat
menyewakan tanah berdasarkan ketentuan ordonansi. Kemudian pada Tahun 1870 diundangkan
Agrarische Wet ( Stb.1870 No.55) yang terdiri dari 5 ayat yang kemudian ditambahkan dalam
Pasal 62. Kemudian Pasal 62 RR tersebut dirubah menjadi Insdiche Staatregeling (IS) ( Stb 1925
No.479) ketentuan Pasal 62 tersebut menjadi Pasal 51, salah satu ayatnya menyebutkan bahwa
berdasarkan peraturan dalam ordonansi ini dapat diberikan tanah dengan hak erfapacht selama
waktu tidak lebih dari 75 tahun dan Gubernur Jenderal harus menjaga agar jangan sampai ada
pemberian tanah-tanah yang melanggar hak-hak rakyat asli.
Pemberian hak erfpacht dalam jangka waktu 75 tahun yang diatur dalam Agrariiche Wet
ini, antara lain adalah untuk memberikan kemungkinan dan jaminan kepada pemodal besar asing
agar mau menanamkan modal dan berkembang di Hindia Belanda21. Mengenai jangka waktu 75
tahun ini menurut Boedi Harsono, jangka waktu 75 tahun tersebut cukup lama bagi para
pengusaha perkebunan untuk memperoleh keuntungan besar dari hasil perkebunannya 22. Dan
dalam pandangan Sediono M.P. Tjondronegoro, setelah domein verklaring, pemerintah jajahan
memberikan peranan lebih besar kembali kepada perusahan-perusahaan pertanian asing yang
berupa perkebunan karet, tembakau, kelapa sawit teh dan lain-lain.23
Berdasarkan Agrarische Wet mengenai pemberian hak erfpacht ini harus diatur dengan
ordonansi, maka dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai peraturan yang mengaturnya, antara
lain :

21

Mustopo dan Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri 2013, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 65
- 66
22
Boedi Harsono, dalam bukunya Mustopo & Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri, 2013,
Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 66.
23
Seidiono. M.P Tjondronegoro dalam bukunya Mustopo & Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk
Industri, 2013, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 66.
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1.

Untuk Jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah swapraja diatur dalam Agrarisch Besluit
(stb.1870-118 pasal 9 s/d 17.

2.

Untuk Luar jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah Swapraja semula ada berbagai
ordonansi yang mengatur hal-hal mengenai hal – hal mengenai pemberian hak erfpacht
yang berlaku di daerah tertentu, yaitu :
a.

Stb.1874 untuk Sumatera

b.

Stb. 1877 - 55 untuk karesidenan Manado

c.

Stb. 1888 – 58 untuk daerah Zuider-en Oosterafdeling Borneo.

Kemudian pada tahun 1914 diundangkan satu ordonansi untuk semua daerah
pemerintahan langsung di luar Jawa dan dimuat dalam Stb.1914 -367 Ordonansi yang
baru ini dikenal dengan sebutan “ Erfpachtordonantieuite gewisten, semua ordonansi
yang lama ditarik kembali kecuali pasal 1 nya.
3.

Untuk daerah-daerah Swapraja Luar Jawa, diatur dalam Stb.1910-61 dengan sebutan
Erfpachtordonantie Zelfbesturende Landschappen Buitengewesten, berlakunya di
masing-masing Swapraja menurut penunjukan Gubernur Jenderal
Sebelum adanya ordonansi itu didaerah-daerah swapraja di luar Jawa tidak diberikan
erfpacht, melainkan dengan konsesi, disamping erfpacht, ada Persewaan sawah rakyat,
kepada perusahaan-perusahaan besar yang diatur dalam :
a.

Grondhuurordonnatie (S.1918-88, yang berlaku di Jawa dan Madura kecuali
Surakarta dan Yogyakarta.

b.

Vorstenlands Groodhuur Reglement (S1918-20), yang berlaku di daerah Swapraja
dan Yogyakarta

Dalam praktik pelaksanaan Agrarische Wet kepentingan pengusaha dalam banyak hal
lebih didahulukan dari pada kepentingaan pribumi. Apabila dibandingkan dengan tujuan dan
rumusan pokok politik pertanahan nasional yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang
berbunyi bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” , disini terlihat adanya
perbedaan yang hakiki.24 Dimana tujuan utama pertanahaan nasional adalah untuk
mensejahteraan rakyat Indonesia.

24

Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya, Jilid F, Djambatan, Jakarta, hlm 38-41.
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Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No.5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA,
yaitu dalam Pasal 2, khususnya Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Atas dasar ketentuan
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi,
air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat
tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” . Kewenangan
Negera dalam Hak Menguasai oleh Negara diatur dalam ayat (2) adalah untuk :
a.

Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan
bumi, air dan ruang angkasa.

b.

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,
air dan ruang angkasa

c.

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan
hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa.25
Mengingat kewenangan Negara hanya mengatur

dan menentukan pengalokasian,

pendistribusian dan pengawasan terhadap sumber daya alam agar berdaya guna dan berhasil
guna bagi kemakmuran rakyat maka untuk penggunaan dan pemanfaatannya perlu diatur lebih
lanjut dengan berbagai peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD NKRI 1945, maka segala badan negara dan
peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD
NKRI 1945. Walaupun berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NKRI tersebut tetap berlaku
namun disegala bidang kehidupan negara, falsafah yang menjadi dasar dan tujuan yang ingin
dicapai sudah berbeda termasuk dasar dan tujuan politik agraria. selama belum diadakan yang
baru menurut

undang-undang dan masa berlaku saja asal tidak bertentangan dengan undang-

undang dasar tersebut. Kalimat tambahan “asal tidak bertentangan dengan undang-undang dasar
tersebut, inilah yang mengharuskan diubahnya politik agraria kolonial, menjadi politik agraria
nasional, sebab dasar politik agraria kolonial adalah prinsip dagang untuk mendapatkan hasil
bumi/bahan mentah dengan harga yang serendah mungkin, kemudian dijual dengan harga
setinggi mungkin. Hal ini tidak sesuai dengan politik agraria nasional yang mengutamakan
kesejahteraan rakyat.

25

Sunaryo Basuki, Laporan Kompilasi Bidang Hukum Tentang Pertanahan, Pusat Perencanaan Pembangunan
Hukum Nasional BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007 hlm. 1-2
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Persoalan pokok yang harus dipecahkan dengan melaksanakan kebijaksanaan pertanahan
(land policy) ialah ”bagaimana mengatur dan menggunakan tanah yang luasnya terbatas, dengan
mengingat akan hak-hak perorangan/keluarga yang ada diatasnya, untuk keperluan yang bersifat
agraris maupun non agraris, yang senantiasa bertambah dan berubah, sedemikan rupa sehingga
semua syarat yang diperlukan bagi terbentuknya suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang
ada hubungannya dengan tanah dapat dipenuhi.
Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi terbentuknya suatu masyarakat yang adil
dan makmur adalah sebagai berikut 26:
1.

adanya keamanan dan ketertiban, bebas dari gangguan yang datangnya dari luar maupun
dalam negeri, dapat membebaskan, setidak-tidaknya memperkecil ketergantungan negara
pada negara lain akan pangan dan lain-lain kebutuhan hidup (industri)

2.

adanya produksi nasional yang maksimal, penghasilan penduduk yang cukup dan merata,
adanya kemantapan dan keamanan dalam kehidupan ekonomi ( economic stability and
security) serta adanya pengembangan sumber daya alam

3.

Adanya

suasana damai antara pemilik dan bukan pemilik ( yang mengolah) tanah

dibidang pertanian, antara buruh dengan majikan dibidang industri pada khususnya dan
antara seluruh penduduk dalam masyarakat yang berbeda agama maupun suku asalnya.
Selain itu adanya tempat pemukiman yang layak bagi penduduk tempat untuk ibadah,
kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Politik petanahan ini harus dilaksanakan sejalan
dengan politik Agraria dan politik Nasional dalam bidang ekonomi, sosial dan keamanan
pertanahan, karena itu politik agraria merupakan refleksi (pantulan) dari politik nasional
dalam bidang ekonomi, sosial dan pertanahan
Untuk memenuhi ketiga persyaratan tersebut pemerintah harus membuat rencana tata
guna tanah (lands use planning), yang dimaksud dengan lands use planning yaitu lands use
planning is the formolation and administration of lands policies aimed at the employment of the
land resources for which they are economically or socially best suited
Lands use planning ini merupakan suatu unsur dari comprehensive planning :
a.

Di dalam land use planning, maka kita harus meninjau land use sebagai berikut :
A constantly envolving and

26

countinuosly changing phenomenan, land use

Mustofa 2013, op. cit , hlm. 79 -80
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meliputi human activities in a very broad sense, khususnya meliputi space-using
activities.
b.

Dalam land use planning harus mencerminkan adanya dinamika dari sikap
penggunaan sesuai dengan perkembangan kualitatif

(skill, tehnologi) dan

kuantatif (jumlah) manusia. Adanya dinamika tersebut menentukan pentingnya
faktor waktu (time dimension dalam suatu rencana land use.
c.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (tidak hanya Pasal 14 sudah mencakup
luas mengenai land use planning.

d.

Land use planning ternyata meliputi bidang-bidang nonagraris atau yang disebut
aktifitas manusia dalam arti luas.

Mengenai tata guna tanah tersebut27 dalam Pasal 14 UUPA menyebutkan bahwa dengan
mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2)
pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia , membuat suatu rencana

umum mengenai

persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya.
Kemudian dengan dibentuknya 28UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing
(LN. 1967 No.1) jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan
Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN. 1968 No. 33
jo undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, undang-undang ini
memberikan fasilitas-fasilitas kepada penanaman modal untuk menanamkan modalnya dalam
bidang insdustri dan perdagangan telah membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah.
Merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk membantu menyediakan tanah yang diperlukan
oleh pihak swasta dalam membangun proyek-proyek dengan tidak mengabaikan kewajiban
memberikan perlindungan atau pengayoman kepada rakyat atau pemilik tanah. Pengaturan
tentang penggunaan tanah untuk kawasan industri dibedakan antara pengaturan sebelum dan
sesudah Tahun 1989. Sebelum Tahun 1989 berlandaskan pada ketentuan-ketentuan pada
penyediaan tanah untuk keperluan industrial estate, yang terdapat dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) nomor 5 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyediaan dan
Pemberian

27
28

Tanah Untuk Keperluan Perusahaan, sedangkan Pengaturan sesudah 1989,

Imam Soetikno dalam Mustofa, 2013 , hlm. 80
Mustofa 2013, op.cit, hlm. 83
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berdasarkan kepada Ketetapan Presiden, Keppres No. 53 Tahun 1989 yang telah diperbaharui
dengan Keppres No.98 Tahun 1993 dan kemudian diganti dengan Keppres No.41 Tahun 1996,
serta diganti dengan PP No.24 Tahun 2009.
Penggunaan Tanah pada Tahun 1984 – 2014 (Undang-Undang Perindustrian dan
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), pada taraf pertama, yaitu
dalam kurun waktu 1974, pembangunan diarahkan pada pendirian sarana dan prasaran
transportasi seperti misalnya jalan dan jembatan, kemudian dalam (1974/1975-1979/1980)
selanjutnya lebih diarahkan pada mendirikan (bangunan baru, merenovasi atau merehabilitasi)
terminal atau pasar, SD Inpres dan Puskesmas, serta perumahan pegawai negeri sipil/ABRI.
Pada tahap awal pembangunan, penggunaan tanah untuk keperluan pembangunan itu
memilih lahan yang terletak diatas tanah negara. Apabila di daerah pedesaan pembangunan
sarana dan prasarana dilakukan diatas tanah desa. Akan tetapi, setelah persediaan tanah negara
dan atau tanah desa menipis, maka mulailah pemerintah memikirkan dan kemudian mengatur
prosedur dan tata cara pengadaan atau penggunaan tanah untuk mendirikan proyek pembangunan
untuk industri, semua diatur oleh pusat (sentralisasi).
Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang nomor 32
tahun 2004 disamping karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI
Tahun 1945, juga memperhatikan terhadap dikeluarkannya beberapa Ketetapan dan Keputusan
MPR-RI tentang Otonomi Daerah, Prinsip otonomi daerah yang digunakan dalam UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 ini menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan termasuk
urusan pertanahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undangundang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijaksanaan daerah untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara
umum berisi penegakan adanya pelimpahan pelaksanaan kekuasaan negara atas tanah tersebut,
Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No.32 Tahun 2004 merumuskan bahwa dalam
rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten
dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat setempat dengan tetap
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mempertimbangkan kemampuan otonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah
penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi
daerah. Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kewenangan
daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintah, salah satu yang
wajib dilakukan adalah bidang pertanahan. Dengan demikian pemerintah daerah kabuapten dan
daerah kota wajib melaksanakan kewenangan untuk :
1.

Mengatur mengenai persediaan, penggunaan, dan peruntukan tanah di wilayahnya baik
untuk kepentingan perseorangan, kepentingan sosial, keagamaan, kepentingan ekonomi,
pertanian, industri serta kepentingan daerah dan negara.

2.

Melakukan perencanaan penggunaan tanah yang meliputi penggunaan atas ruang di atas
dan dibawah tanah sesuai dengan batas-batas peruntukannya.

3.

Mengatur pola hubungan antara tanah dengan manusia warga dengan penduduk daerah.

4.

Mengatur hubungan antara manusia dengan manusia berkaitan dengan tanah di
wilayahnya termasuk mempersiapkan kelembagaan agar hubungan hukum yang terjadi
dapat terjamin pemenuhannya.
Dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah daerah dan pemerintah kota harus

memperhatikan :
1.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan tanah
berdasarkan atas taat asas.

2.

Dalam pembuatan peraturan daerah sejauh mungkin melibatkan unsur-nusur legislatif
daerah menurut kewenangan yang ada.

3.

Aspek keadilan sosial serta pemanfaatan yang dapat menjamin peningkatan
kesejahteraan.

4.

Penghargaan secara proposional terhadap unsur-unsur kebudayaan asli daerah berkaitan
dengan nilai dan fungsi daerah.
Pemberian otonomi yang luas atas tanah kepada daerah kabupaten dan daerah kota untuk

memenuhi tuntutan reformasi serta arahan sebagaimana terumuskan dalam UUPA dimana
penguasaan tanah diseluruh wilayah tanah air ini diatur secara adil dan merata sehingga
kesejahteraan dapat dicapai. Kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 telah mendatangkan perubahan
terutama di bidang urusan pemerintahan dengan kewenangan yang sentralistrik. Termasuk dalam
kelompok ini adalah bidang pertanahan, kewenangan dari Hak menguasai Negara (HMN) atas
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tanah menurut UUPA harus dilaksanakan secara sentralistrik oleh pemerintah pusat. Namun
dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah
kabupaten atau kota sebagai kewenangan otonomi daerah, Undang-undang tersebut memerlukan
interprestasi terhadap pelaksanaan hak menguasasi negara dengan memperhatikan maksud
UUPA dan UU No. 32 Tahun 2004 yang sudah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014. Dalam
Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dalam Pasal 11 ayat 1 meliputi pekerjaan umum dan penataan
ruang.
Dasar hukum penataan ruang, tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang
menyebutkan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”, dan
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dpergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Untuk
kesejahteraan

mewujudkan

tujuan

Negara

tersebut,

khususnya

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

untuk

berarti Negara

meningkatkan
harus dapat

melaksanakan pembangunan sebagai penunjang untuk tercapainya tujuan dengan melakukan
suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Apabila mencermati dengan seksama, kekayaan
alam yang ada dan dimiliki oleh Negara memiliki nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya
diatur dalam peraturan perundang-undangan secara terkoordinasi sehingga tidak menimbulkan
kerusakan lingkungan hidup, UU

No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan

undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang, dan diharapkan undangundang ini selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang juga
dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan
hidup.
Kaitannya dengan penataan dan pemanfaatan tanah, dalam UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan ruang diatur dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan
ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dangan terwujudnya
keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam
penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya
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manusia, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatifnya terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan.
Penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi
masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dan terlindungi dari berbagai ancaman,
yang dimaksud dengan nyaman adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasi nilai sosial
budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai, yang dimaksud dengan produktif
adalah proses produksi dan distribuasi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai
tambah ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing,
sedangkan yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat
dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan
orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.
Penataan dan pemanfaatan tanah dalam Pasal 33 ayat (5) UU No.26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah,
penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain sebagaimana
yang dimaksud ayat (1,2), ayat (1) menyebutkan pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang
yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan
tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penataan sumber daya alam lain, sedangkan
penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan
air, pentagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, adalah penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lain yang
berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lain sebagai
satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Ayat (2) menyebutkan
dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan
kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber
daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya,
penjelasannya menyebutkan bahwa kegiatan penyusunan rencana penatagunaan tanah, neraca
penatagunaan sumber daya alam lain meliputi penyajian neraca perubahan penggunaan dan
pemanfaatan tanah, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang
wilayah, penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya air,
udara, dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah dan penyajian ketersediaan
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tanah, sumber daya air, udara dan sumber daya alam lain dan penetapan prioritas penyediaannya
pada rencana tata ruang wilayah.
Dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan air, neraca
penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain, diperhatikan faktor yang
mempengaruhi ketersediaannya, yang berarti penyusunan neraca penatagunaan sumber daya air
memperhatikan, antara lain, faktor meteorologi, klimatologi, geofisika dan ketersediaan
prasarana sumber daya air, termasuk sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir, semua hal
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Penggunaan dan pemanfaatan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16
Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan tanah ini
meliputi kebijakan penatagunaan tanah dan penyelenggaraan penatagunaan tanah.
”Kebijakan penatagunaan tanah meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
dikawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai pedoman umum penatagunaan tanah di
daerah”. Kegiatan di bidang pertanahan merupakan satu kesatuan dalam siklus agraria yang
tidak dapat dipisahkan, meliputi pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan
tanah, pengaturan hak-hak atas tanah, serta pendaftaran tanah. Penatagunaan tanah merujuk pada
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota(RTRWK) yang belum menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah(RTRW), penatagunaan tanah merujuk pada rencana tata ruang lain yang telah
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk daerah tersebut.
B.

Asas-asas atau Prinsip Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
“Principle” atau asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar,

sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang
hendak dijelaskan29. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum menyebutkan
bahwa “asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, asas hukum
adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi
lahirnya peraturan hukum atau sebagai ratio legisnya peraturan hukum”30.Mengenai asas
hukum ini terdapat beberapa pendapat, seperti Karl Larenz, mengatakan asas hukum adalah
“Rechtprincipien sind leitende Gedanken einer (moglichen oder bestehenden) Rechtichen
Regeling die selbst noch keine der “Anwendung faehige Regeln sind, aber in solche umgesesetzt
29
30

Mustopo, 2013 op.cit, hlm. 38
Satjipto Rahardjo dalam bukunya Mustapo, 2013, op.cit, hlm. 38
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warden konnen (asas-asas hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum
(yang mungkin ada atau yang sudah ada), yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan yang
dapat ditetapkan, tetapi yang dapat diubah menjadi demikian), sedangkan menurut Robert
Alexy asas hukum adalah “Optimie rungsgebote yang berarti aturan yang mengharuskan bahwa
sesuatu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yuridis dan factual seoptimal mungkin
direalisasikan, aturan hukum adalah aturan yang selalu dapat atau tidak dapat dipatuhi. Ron
Jue membatasi pengertian asas hukum sebagai “nilai-nilai yang melandasi kaedah-kaedah
hukum disebut hukum, diatasnya bertumpu muatan ideologis dari tatanan hukum, karena itu
kaedah hukum dapat dipandang sebagai operasional atau pengolahan lebih jauh dari asas asas
hukum.
Prinsip atau asas yang terdapat dalam hukum tanah kolonial dari Agraris Besluit
(Keputusan Agraria), Pasal 1 menyebutkan bahwa “Behounden opvolving van de tweede en
derde bepaling der voormelde wet, belijft het beginsel gehandhaafid, dat alle grond, waarop niet
door anderen regt van eigendom wordt bewezen domein van de staat is,artinya dengan tidak
mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Agrarische Wet, tetap dipertahankan
asas, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya,
adalah domein (milik) Negara” 31.
Asas-asas atau prinsip dasar yang terdapat dalam hukum tanah nasional yang lebih
dikenal dengan UUPA, yaitu :
1.

Asas relegiusitas
Prinsip/asas religiusitas mengandung makna bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik
Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Tanah sebagai bagian dari bumi
merupakan basis paling elementer bagi rakyat yang menentukan soal hidup dan matinya
seseorang/manusia. Tanah adalah pijakan fundamental yang paling menentukan
eksistensi dan kelangsungan hidup manusia. Sangat tidak manusiawi aksi bongkar
membongkar dan gusur mengusur diatas tanah, setiap orang secara moral dan hukum
berkewajiban menghormati hak-hak asasi orang lain diatas tanah. Namun dalam masa
pembangunan sering kali pemerintah dengan alasan demi kepentingan pembangunan,
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Mustopo 2013, op.cit., hlm. 39
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mengusur hak atas tanah rakyat dengan melawan hukum. Hal ini jelas melanggar prinsip
keadilan sosial dan asas religiusitas.
2.

Asas kebangsaan
Prinsip/asas kebangsaan mengandung makna hanya warga Negara Indonesia yang dapat
mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angksa, dalam batasbatas ketentuan tertentu.

3.

Asas demokrasi
Prinsip/asas demokrasi mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia baik
laki-laki maupun wanita tidak membedakan agama dan suku bangsanya mempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh dan menggunakan hak atas tanah serta untuk
mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

4.

Prinsip atau asas pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam penguasaan dan
penggunaan tanah yang tersedia dengan jaminan perlindungan terhadap kepentingan
golongan yang ekonomi lemah.

5.

Asas kebersamaan dan kemitraan
Prinsip/asas kebersamaan dan kemitraan dalam penguasaan dan penggunaan hak atas
tanah mengandung makna, segala usaha bersama pembangunan nasional, maka dicegah
penggunaan tanah dan penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang
melampaui batas negara dan bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha
bersama dalam lapangan agraria.

6.

Asas kepastian hukum dan keterbukaan
Dalam pengguasaan dan penggunaan tanah mengandung arti bahwa pemerintah
mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia untuk menjamin
kepastian hukum dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu
lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya. Penggunaan tanah harus
disesuaikan dengan dengan rencana umum mengenai persediaan peruntukan dan
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung
didalamnya secara transparan diketahui oleh masyarakat umum.

7.

Asas penggunaan dan pemanfaatan tanah
Prinsip/asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam strategis
secara berencana, optimal, efisien, dan berkelanjutan mengandung arti bahwa pemerintah
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berusaha agar usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikan rupa sehingga
kelestarian tanah, kemampuan, dan lingkungan hidup dapat terjaga kelestariannya atau
keasriannya.
8.

Asas kemanusiaan yang adil dan beradab
Dalam penyelesaian sengketa

pertanahan mengandung arti bahwa segala sengketa

pertanahan harus diselesaikan dengan jalan damai, musyawarah untuk mufakat dengan
mempertimbangkan keadilan sosial dan melindungi golongan ekonomi lemah, mencegah
terjadinya monopoli yang kuat, serta mencegah agar jangan sampai terjadi konflik
pertanahan yang mengorbankan golongan ekonomi lemah dengan melanggar hak atas
tanah mereka32

Asas-asas yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagai pelimpahan kewenangan hak menguasai dari Negara sebagai perluasan kebijakan yang
digariskan dalam Pasal 2 UUPA, guna mem berdayakan daerah dan masyarakatnya mengenai
asas-asas atas tanah perlu dilengkapi dengan asas yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya yaitu

asas efisiensi maksudnya asas yang

berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk
mencapai hasil kerja yang terbaik.
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penggunaan Tanah, Pasal
2

menyebutkan bahwa asas dan tujuan penatagunaan tanah berdasarkan keterpaduan,

berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan,
persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
-

keterpaduan adalah bahwa penetagunaan tanah dilakukan untuk mengharmonisasikan
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

-

berdayaguna dan berhasilguna adalah bahwa penataangunaan tanah harus dapat
mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang.

-

serasi, selaras dan seimbang adalah bahwa penatagunaan tanah menjamin terwujudnya
keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing
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Mustopo 2013, op.cit. hlm. 42-45, lihat juga Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2002, hlm. 13.
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pemegang hak atas tanah atau kuasanya sehingga meminimalkan benturan kepentingan
antar penggunaan atau pemanfaatan tanah.
-

berkelanjutan adalah bahwa penatagunaan tanah menjamin kelestarian fungsi tanah
demi memperhatikan kepentingan antar generasi.

-

keterbukaan adalah bahwa penatagunaan tanah dapat diketahui seluruh lapisan
masyarakat.

-

persamaan, keadilan dan perlindungan hukum adalah bahwa dalam penyelenggaraan
penatagunaan tanah tidak mengakibatkan diskriminasi antar pemilik tanah sehingga ada
perlindungan hokum dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah.
Dalam rangka pencapaian tujuan

dari penggunaan tanah yaitu kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat secara efektif, maka pembuatan rencana penggunaan tanah harus didasarkan
pada asas-asas atau prinsip tertentu, 33 yaitu :
1.

Prinsip penggunaan aneka (principle of multiple use), prinsip ini menghendaki agar
rencana penggunaan tanah harus dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada
satu kesatuan tanah tertentu. Prinsip ini mempunyai peranan penting untuk mengatasi
keterbatasan areal, terutama di wilayah yang penduduknya sangat padat

2.

Prinsip penggunaan maksimum (principle of maximum production), prinsip ini
dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agrarian termasuk tanah diarahkan untuk
memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang
mendesak, yang dimaksud dengan hasil fisik adalah sesuatu yang dihasilkan dari tanah
misalnya sawah menghasilkan padi atau bahan pangan lainnya.

3.

Prinsip penggunaan optimum ( principle of optimum use), prinsip ini dimaksudkan
agar penggunaan suatu bidang agraris termasuk tanah dapat memberikan keuntungan
ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan/mengusahakan tanpa
merusak sumber alam itu sendiri
Diantara ketiga prinsip tersebut di atas, prinsip penggunaan optimum merupakan prinsip

yang paling pokok, terutama dalam rangka pembentukan masyarakat adil dan makmur, dan
dengan memanfaatkan modal dan teknologi yang lebih maju, melalui penggunaan tanah yang
optimum diharapkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat semakin meningkat.

33

Sudikno Mertokusumo, Nurhasan Ismail 1984 dalam Mustofa 2013, op.cit. hlm. 46-47.
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Mengenai asas-asas tata guna tanah biasanya dibedakan dalam 2 kelompok yaitu asas tata
guna tanah untuk daerah pedesaan (rural land use planning) dan daerah perkotaan (urban land
use planning), adanya perbedaan asas antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan
disebabkan adanya perbedaan mengenai titik berat penggunaan tanah antara keduanya.
Penggunaan tanah dipedesaan lebih dititik beratkan pada kegiatan usaha-usaha pertanian,
sedangkan penggunaan tanah di daerah perkotaan lebih dititik beratkan kepada kegiatan non
pertanian yaitu pemukiman, perkantoran, pertokoan, insdustri dan lain-lainnya. Faktor lain yang
menentukan perbedaan asas adalah ciri-ciri kehidupan yang tradisional, dinamika kehidupan
masyarakat pedesaan lebih rendah jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat kota yang
berciri modern, disamping itu penduduk perkotaan lebih banyak dari penduduk pedesaan.
Berdasarkan hal tersebut, maka asas tata guna tanah untuk daerah pedesaan adalah
lestari, optimal, serasi dan seimbang atau yang dikenal dengan istilah LOSS34
a.

Lestari
Berdasarkan asas ini, tanah harus dimanfaatkan dan digunakan untuk jangka
waktu yang lama, dengan tetap terpelihara tatanan fisik tanah seperti terpelihara
tingkat kesuburannya. Dampak positif dari asas ini adalah :
1)

akan terjadi penghematan tanah. Hal ini dapat dicapai dengan
mengusahakan agar tanah-tanah yang belum digunakan untuk kepentingan
langsung hidup manusia baik untuk pertanian maupun untuk pemukiman,
tetapi dipelihara kelestariannya. Apabila perluasan wilayah untuk
pertanian atau pemukiman memang harus dilakukan, hendaknya peluasan
wilayah tersebut diusahakan selambat mungkin. Hal ini untuk mencegah
agar luas tanah yang memang terbatas tidak semuanya digunakan untuk
memenuhi kepentingan hidup manusia, tanpa memperhatikan konservasi
sumber daya tanah itu sendiri.

2)

agar supaya generasi yang sekarang dapat memenuhi kewajibannya untuk
mewariskan sumber daya tanah kepada generasi yang akan datang. Suatu
ungkapan seorang raja Afrika bahwa : “the land belongs to a great family
of which many members are dead, some are living and the larger
number still to be born” jadi tanah bukan milik masyarakat sekarang saja,
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tetapi tanah milik masyarakat dulu, masyarakat sekarang dan masyarakat
yang masih akan lahir
b.

Optimal
Berdasarkan asas ini, pemanfaatan

tanah harus mendatangkan hasil atau

keuntungan ekonomi yang setinggi-tingginya. Faktor yang penting dalam asas
optimal ini adalah kesesuaian antara kemampuan fisik tanah dengan jenis kegiatan
yang akan dilaksanakan. Untuk menentukan kesesuaiannya sudah tentu
diperlukan data kemampuan fisik tanah. Dengan data ini kebutuhan masyarakat di
wilayah yang bersangkutan, akan dapat ditentukan bahwa suatu ruang tanah
memberikan hasil ekonomi yang setinggi-tingginya apabila digunakan untuk
suatu kegiatan tertentu. Misalnya suatu ruang tanah cocok untuk dibangun suatu
waduk dan masyarakat yang ada wilayah itu membutuhkannya untuk mengairi
persawahan, maka pembangunan waduk itulah yang dinilai memberikan
keuntungan ekonomis.
c.

Serasi dan Seimbang
Berdasarkan asas ini, suatu ruang atas tanah harus dapat menampung berbagai
macam kepentingan baik perseorangan, masyarakat maupun negara, sehingga
dapat dihindari adanya pertentangan atau konflik dalam peggunaan tanah
Apabila ada dua kegiatan atau usaha yang menghendaki satu lokasi yang sama,

maka usaha atau kegiatan yang dapat memberikan keuntungan ekonomis yang lebih
tinggi yang harus dimenangkan, yang digunakan adalah asas optimal. Jika ada
pertentangan dalam penggunaan tanah kadang - kadang tidak dapat dihindari, terutama
jika ada 2 kegiatan atau lebih memerlukan suatu lokasi yang sama perlu dibuat daftar
skala prioritas untuk menentukan kegiatan yang mana yang harus didahulukan.
Untuk daerah perkotaan asas tata guna tanah, biasanya dirumuskan dengan istilah
ATLAS yaitu aman, tertib, lancar dan sehat;
a.

Aman
1)

Aman dari bahaya kebakaran, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya
kebakaran, perlu didirikan pos-pos pemadam kebakaran ditempat-tempat
tertentu yang dapat mempercepat gerak langkah dalam mengatasi
kebakaran, juga tersedianya peralatan yang baik,

personil pemadam
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kebakaran yang terlatih serta adanya peraturan daerah yang melarang
pemakaian bahan-bahan bangunan yang mudah terbakar.
2)

Aman dari tindak kejahatan, untuk mencegahnya perlu ditambah pospos polisi disekitar sektor tertentu dan penambahan personil kepolisian.
Juga tempat-tempat ronda di kampung-kampung terus ditingkatkan dan
penerangan lingkungan harus diusahakan.

3)

Aman dari bahaya banjir, untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan
membuat saluran-saluranair, meluruskan alur sungai, mengeluarkan
larangan membangun di daerah-daerah pinggiran sungai (rooi sungai).

4)

Aman dari bahaya kecelakaan lalu lintas, usaha pencegahannya
dilakukan dengan membangun sarana jalan yang memenuhi syarat,
penyekat jalan, tempat-tempat penyeberangan, lampu lalu lintas, petugas
lalu lintas.

5)

Aman dari ketuna karyaan, dalam hal ini pemerintah daerah dituntut
untuk mengupayakan lapangan-lapangan pekerjaan. Untuk ini pemerintah
daerah harus dapat menarik para penanam modal baik swasta dan
pemerintah maupun asing untuk pendirian insdustri.

b.

Tertib
1)

Tertib dalam bidang pelayanan, ini berarti menuntut para ahli
masyarakat untuk berdisiplin di dalam menjalankan tugasnya masingmasing.

2)

Tertib dalam penataan wilayah perkotaan, penataan yang baik akan
menimbulkan keadaan yang indah.

3)

Tertib dalam lalu lintas, penyediaan tempat parkir yang baik dan teratur
harus diusahakan, ketertiban para petugas parkir, juga ketaatan para
pemakai jalan akan sangat mendukung tertib berlalu lintas.

4)

Tertib dalam hukum, ini menuntut para penegak hukum untuk bertindak
secara tegas dan benar

c.

Lancar
1)

Lancar dalam pelayanan, ini menuntut para abdi masyarakat untuk terus
meningkatkan keterampilannya, juga pengaturan ruang-ruang di masing-
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masing kantor supaya ditata sehingga masyarakat dapat memperoleh
pelayanan yang nyaman.
2)

Lancar berlalu lintas, ini menuntut adanya jaringan jalan yang
mempermudah arus lalu lintas dari satu tempat ketempat lainnya. Juga
penertiban letak pedagang-pedagang kaki lima, larangan atau penertiban
jalan becak.

3)

Lancar dalam komunikasi, seperti penyediaan tempat-tempat telpon
umum, jaringan jalan yang tidak ruwet.

d.

Sehat
1)

Sehat dari segi jasmani, ini menuntut penyediaan tempat-tempat
olahraga, tempat pembuangan sampah, tempat pemeriksaan kesehatan
yang baik PUSKEMAS atau Rumah sakit.

2)

Sehat dari segi rohani, ini berarti harus tersedia tempat-tempat hiburan
dan rekreasi

Dalam rangka tercapainya situasi Aman, Tertib, Lancar dan Sehat (ATLAS), tersebut memang
memerlukan pengaturan ruang atas tanah sebagai sarananya. Disamping itu tentunya partisipasi
masyarakat merupakan faktor yang penting untuk digugah melalui berbagai penyuluhan dan
penerangan.
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C.

Keterkaitan Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang

unsur--unsur
Dengan segala unsur
yang ada di dalamnya

Komponen Tata Ruang

Sedangkan komponen Tata Guna Tanah adalah, pertama sumber daya tanah dan kedua
sumber daya manusia.

Komponen Tata Guna Tanah
1. Sumber Daya Tanah

SegiSegi-Segi Manfaat
Penguasaan Tanah
Competition between land user

Bagaimana mengelolanya ?
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Komponen Tata Guna Tanah
2. Sumber Daya Manusia

Keinginan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain saling berubah

Secara esensial ruang dan tanah merupakan modal dasar dan potensi sumber daya alam
yang sangat mahal dan semakin langka. Hal ini disebabkan karena tanah dibutuhkan dan
dimanfaatkan untuk berbagai bentuk pembangunan. Tanah harus dapat dimanfaatkan untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Agar ruang dan
tanah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan perumahan
serta pemukiman yang terus meningkat dinamis progresif, perlu dilakukan pembinaan serta
pengelolaan ruang dan pertanahan secara terarah dan terkendali. 35Ketentuan mengenai pola
pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam
lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Istilah tata guna tanah (land use planing) jika dikaitkan dengan obyek hukum agraria
nasional, maka penggunaan istilah tata guna tanah/land use planning kurang tepat. Hal ini karena
obyek hukum agraria nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 (UUPA) meliputi : bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya. Sedangkan tanah/land sebagian dari bumi merupakan salah satu obyek dari hukum
agraria. Dengan berpedoman pada obyek hukum agraria nasional tersebut, maka istilah yang
tepat untuk digunakan adalah “tata guna agraria atau agrarian use planning. Agrarian use
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Muchsin dan Iman Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang, Sinar
Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 56.
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planning meliputi : land use planning (tata guna tanah), water use planning (tata guna air) dan
air use planning (tata guna ruang angkasa).36Dalam hal ini, tata guna tanah hanya merupakan
bagian dari tata guna agraria. Di dalam praktik istilah tata guna tanah lebih umum digunakan,
sehingga lebih dikenal daripada istilah tata guna agraria.
Berdasarkan istilah “tata guna tanah” / land use planning tersebut kedudukan tata guna
tanah dalam sistem hukum agraria nasional, dapat dikemukakan 3 (tiga) pengertian/difinisi, yaitu
sebagai berikut 37:
1.

Tata Guna Tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan,
dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang
lestari dan optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan
negara.

2.

Tata Guna Tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan, peruntukan, dan
penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.

3.

Tata Guna Tanah adalah usaha untuk menata letak proyek-proyek pembangunan, baik
yang diprakarsai pemerintah maupun yang tumbuh dari prakarsa dan swadaya masyarakat
sesuai dengan daftar skala prioritas, sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib
penggunaan tanah, sedangkan di pihak lain tetap dihormati peraturan perundangan yang
berlaku.38
Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan

tanah menyebutkan bahwa penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna
tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi
pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah
sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
Pokok-pokok penatagunaan tanah yaitu, dalam rangka pemanfatan ruang dikembangkan
penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna tanah.
Penataan tanah merupakan kegiatan di bidang pertanahan di kawasan lindung dan kawasan
budidaya.
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Mustofa dan Suratman, op.cit. 2013, hlm. 27.
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37

Penatagunaan tanah diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota. Penatagunaan tanah diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Kebijakan penatagunaan tanah
diselenggarakan terhadap bidang tanah yang sudah haknya baik yang sudah atau belum terdaftar.
Tanah Negara yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
Terhadap hal-hal diatas sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7 PP No. 16 Tahun 2004
penggunaan serta pemanfaatannya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Secara
umum fungsi penggunaan tanah adalah mengembangkan, memperluas, dan meningkatkan
pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), agar dapat
dipelihara dan dicegah dari kerusakan tanah.
Dalam Penjelasan Umumnya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah alinea kedua menyebutkan tanah merupakan unsur ruang yang strategis dan
pemanfaatannya terkait dengan penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah mengandung
komitmen untuk menerapkan penataan secara konsekuen

dan konsisten dalam kerangka

kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang dikemukakan secara tegas mengenai penatagunaan tanah dengan penataan
ruang, yaitu :
(1)

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana
tata

ruang

dilaksanakan

dengan

mengembangkan

penatagunaan

tanah,

penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.
(2)

Dalam rangka pengembangan pentagunaan tersebut diselenggarakan kegiatan
penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan
sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber
daya alam lain.

(3)

Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana
dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi
Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah
dari pemegang hak atas tanah.
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(4)

Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas
pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak
atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
dijelaskan tentang penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya
air, neraca penatagunaan udara, dan sumber daya alam lain meliputi :
a.

penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya air
, udara dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah;

b.

penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya
air, udara dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah; dan

c.

penyajian ketersediaan tanah, sumber daya air , udara dan

sumber daya alam

lain dan penetapan prioritas penyediaannya pada rencana tata ruang wilayah.
Dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan air, neraca
penatagunaan udara dan neraca penatagunaan sumberdaya alam lain, harus diperhatikan
faktor yang mempengaruhi ketersediaannya.
Pada Pasal 33 ayat (3) nya disebutkan tentang ”penatagunaan tanah pada ruang yang
direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan
prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas
tanah dari pemegang hak atas tanah”. Dalam Penjelasannya dikemukakan bahwa : ” hak
prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan
pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan
dengan proses pengadaan tanah yang mudah.

D.

Penyelenggaraan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Penataan Ruang
Penyelenggaraan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Penataan Ruang

merupakan tugas pemerintah pusat yang pelaksanaannya di daerah berdasarkan dekonsentrasi
atau medebewind. Penyelenggaraan Penggunaan tanah merupakan wujud kegiatan menggunakan
atau mengusahakan tanah sebagai upaya agar tanah tersebut dapat memberikan manfaat.
Dalam kegiatan rencana penggunaan tanah unsur-unsur yang harus ada adalah 39:

39
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1.

Adanya serangkaian kegiatan dalam merencanakan penggunaan tanah yang meliputi :
pengumpulan data lapangan yang menyangkut tentang penggunaan, penguasaan, dan
kemampuan fisik tanah, pembuatan rencana/pola penggunaan tanah untuk kepentingan
pembangunan dan pengawasan serta keterpaduan di dalam pelaksanaannya.

2.

Penggunaan tanah harus dilaksanakan secara berencana. Ini mengandung suatu
konsekwensi bahwa penggunaan tanah harus dilakukan atas dasar prinsip-prinsip tertentu.
Prinsip-prnsip tersebut di dalam definisi pertama disebutkan dengan tegas yaitu lestari,
optimal, serasi dan seimbang. Sedangkan dalam definisi kedua prinsip-prinsip tersebut
tidak disebutkan dengan tegas, akan tetapi sudah tercakup dalam kata “berencana”.

3.

Adanya tujuan yang hendak dicapai. Hukum Agraria Nasional merupakan alat bagi
pencapaian tujuan pembangunan. Konsekuensinya tata guna tanah merupakan bagian dari
hukum agraria nasional harus mempunyai tujuan searah dengan tujuan pembangunan
nasional. Mengenai tujuan ini, definisi pertama mengemukakan dengan tegas yaitu untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi kedua tidak mengemukakan
dengan tegas, akan tetapi dengan menyebutkan “untuk melaksanakan pembangunan
nasional” dimaksudkan juga untuk mendukung pembangunan nasional yaitu masyarakat
adil dan makmur.
Penggunaan tanah merupakan wujud kegiatan menggunakan atau mengusahakan tanah

sebagai upaya agar tanah tersebut dapat memberikan manfaat. Perencanaan tata guna tanah yang
merupakan salah satu aspek prosedural dari penyelenggaraan pembangunan sebagai kegiatan
yang harus menunjang mekanisme prosedur yang lebih tepat dan efektif dalam pengadaan tanah
bagi kepentingan pembangunan sektoral dan masyarakat, serta memberikan arah pengayoman,
pembinaan dan kemungkinan pengembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah
harus mampu mempertautkan berbagai kepentingan secara serasi dan seimbang untuk
memperoleh manfaat yang optimal, sedangkan kemanfaatan tanah sebagai unsur ruang tetap
dalam keadaan lestari.
Agar penggunaan tanah benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 40
a.

Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat.
Maksudnya setiap ada kegiatan yang memerlukan tanah harus diperhatikan

40

op.cit, hlm. 66.
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mengenai data kemampuan fisik tanah untuk mengetahui sesuai-tidaknya
kemampuan tanah tersebut dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu
harus diperhatikan juga keadaan sosial masyarakat yang ada disekitar lokasi
tanah.Ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kesalahan-kesalahan sosial yang
diakibatkan

oleh

kegiatan-kegiatan

pembangunan.

Hal

ini

yang

perlu

dipertimbangkan untuk mencegah penggunaan tanah yang salah tempat adalah
faktor ekonomis. Faktor terakhir ini penting untuk menentukan keuntungan
ekonomis yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut sehingga dapat
meningkatkan kemakmuran masyarakat.
b.

Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah urus. Maksudnya
setiap pihak baik perorangan, masyarakat maupun badan hukum dan lembaga
pemerintah

harus

melaksanakan

kewajibannya

memelihara

tanah

yang

dikuasainya. Hal ini untuk mencegah menurunnya kualitas sumber daya tanah
yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan pada tanah tersebut.
Penurunan tingkat kualitas tanah, apalagi terjadi kerusakan tanah, jelas akan
menghalangi usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
pemilik tanah, masyarakat dan negara. Bahkan adanya kerusakan tanah akan
memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk merehabilitasinya. Juga diperlukan
waktu untuk mengembalikan tingkat kualitas tanah tersebut pada keadaan semula.
c.

Mengusahakan

adanya

pengendalian

terhadap

perkembangan

kebutuhan

masyarakat akan tanah. Pengendalian ini penting dilakukan untuk menghindari
konflik kepentingan dalam penggunaan tanah. Apabila rencana penggunaan tanah
ini dikaitkan dengan kegiatan pembangunan, maka untuk menghindari
konflik/pertentangan dalam penggunaan tanah diperlukan adanya skala-skala
prioritas. Dengan demikian apabila ada 2 kegiatan yang memerlukan lokasi tanah
yang sama, maka kegiatan yang termasuk dalam daftar skala prioritas yang harus
lebih di dahulukan.
d.

Mengusahakan agar terdapat jaminan kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah
warga masyarakat. Jaminan kepastian hukum ini penting untuk melindungi warga
masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan proyek pembangunan.
Untuk ini, pelaksanaan pembebasan tanahnya harus sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku. Ini untuk menghindari adanya anggapan
bahwa pembangunan dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan
Tanah, meliputi kebijakan penatagunaan tanah dan penyelenggaraan penatagunaan tanah.
Kebijakan penatagunaan tanah meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
dikawasan lindung dan kawasan budi daya sebagai pedoman umum penatagunaan tanah di
daerah.
Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,
negara memberikan kewenangan penyelengaraan penataan ruang kepada pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
tetap menghormati hak yang dimiliki masyarakat sesuai dengan wewenang Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota.
Penyelenggaraan penggunaan tanah di Kabupaten/Kota meliputi :
a.

Penetapan kegiatan penatagunaan tanah;

b.

Pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah.

Dalam kerangka penetapan kegiatan penatagunaan tanah dilakukan inventarisasi
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penetapan neraca penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah, penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta kajian kondisi fisik wilayah. Selain menjadi bahan
utama dalam rangka penyusunan pola pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah, hasil inventarisasi yang disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian berskala lebih besar
dari peta Rencana Tata Ruang Wilayah dikelola dalam suatu Sistem informasi manajemen
pertanahan antara lain melalui sistem informasi penatagunaan tanah.
Penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dapat dilaksanakan
melalui penataan kembali, upaya kemitraan, penyerahan dan pelepasan hak atas tanah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penyelenggaraan
penatagunaan tanah dilaksanakan pembinaan dan pengendalian.
Pembinaan dilaksanakan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan arahan.
Sedangkan pengendalian dilakukan melalui pengawasan yang diwujudkan melalui supervisi,
pelaporan dan penertiban.
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Penatagunaan tanah merujuk pada Pola Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
yang telah ditetapkan. Bagi Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah, penatagunaan tanah merujuk pada rencana tata ruang lain yang telah ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan untuk daerah bersangkutan.41
Kegiatan di bidang pertanahan merupakan satu kesatuan dalam siklus agraria yang tidak
dapat dipisahkan, meliputi pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah,
pengaturan hak-hak atas tanah, serta pendaftaran tanah.
Berkaitan dengan kebijakan daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh
pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan
batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang
wilayah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional,
wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan
sub sistem ruang menurut batasan administratif.42
Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota adalah :
a.

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penataan ruang meliputi :
-

Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan
ruang wilayah kabupaten/kota;

-

Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kerjasama
penataan ruang antar kabupaten/kota.

b.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang
wilayah kabupaten/kota meliputi :
-

Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota, pemanfaatan ruang,
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

c.

Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota perlu
dilakukan :
-

Penerapan kawasan strategis, perencanaan tata ruang kawasan strategis
kabupaten/kota, perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;

41
42

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.
Penjelasan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
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-

Pemanfaatan ruang kawasan, pengendalian penataan ruang kawasan
strategis kabupaten/kota.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang, rencana
rinci tata ruang dengan urutan sebagai berikut :
a.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; Dan

c.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dan Kota
Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada :
a.

Rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;

b.

Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

c.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten harus memperhatikan :

a.

Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan
ruang kabupaten;

b.

Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;

c.

Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten, daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup;

d.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah
kabupaten yang berbatasan dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Disamping rencana tata ruang wilayah kabupaten harus melihat : tujuan, kebijakan, dan
strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang
meliputi sistem perkotaan dan wilayahnya yang terkait dengan kawasan pedesaan dan sistem
jaringan prasarana wilayah kabupaten. Oleh karena itu rencana pola ruang wilayah kabupaten
yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten, penetapan
kawasan strategis diarahkan agar mengacu pada program utama jangka menengah lima tahun,
dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum
peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
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Pengaturan zonasi terdiri atas 43:
a.

Arahan peraturan zonasi sistem nasional;

b.

Arahan peraturan zonasi sistem provinsi;

c.

Peraturan zonasi pada wilayah kabupaten/kota.
Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional menyebutkan44 :
(1)

Arahan peraturan zonasi sistem nasional merupakan penjabaran dari
indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional yang ditetapkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

(2)

Arahan Peraturan Zonasi sistem nasional merupakan ketentuan zonasi
sektoral pada sistem nasional.

(3)

Ketentuan Zonasi Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan aturan pemanfaatan ruang pada zona ruang sistem nasional.

(4)

Arahan peraturan zonasi sistem nasional berlaku sebagai ketentuan
pemanfaatan

ruang sistem

nasional

yang

berada

pada

wilayah

kabupaten/kota.
(5)

Arahan peraturan zonasi sistem nasional meliputi arahan peraturan zonasi
untuk struktur, ruang nasional, dan pola ruang nasional, yang terdiri atas :
a)

Sistem perkotaan nasional;

b)

Sistem jaringan transportasi nasional;

c)

Sistem jaringan energy nasional;

d)

Sistem jaringan telekomunikasi nasional;

e)

Sistem jaringan sumber daya air;

f)

Kawasan lindung nasional; dan

g)

Kawasan budidaya.

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, menyebutkan 45:
(1)

Arahan peraturan zonasi sistem provinsi merupakan penjabaran dari
indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang ditetapkan dalam
rencana tata ruang wilayah provinsi.
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Pasal 149 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Pasal 151 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
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Pasal 152 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
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(2)

Arahan peraturan zonasi sistem provinsi merupakan ketentuan zonasi
sektoral pada sistem provinsi.

(3)

Ketentuan zonasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan aturan pemanfaatan ruang pada zona ruang sistem provinsi.

(4)

Arahan peraturan zonasi sistem provinsi berlaku sebagai ketentuan
pemanfaatan

ruang

sistem

provinsi

yang

berada

pada

wilayah

kabupaten/kota.
(5)

Arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi arahan peraturan zonasi
untuk struktur ruang provinsi dan pola ruang provinsi, yang terdiri atas :

(6)

a.

Sistem perkotaan provinsi;

b.

Sistem jaringan transportasi provinsi;

c.

Sistem jaringan energy provinsi;

d.

Sistem jaringan telekomunikasi provinsi;

e.

Sistem jaringan sumber daya air;

f.

Kawasan lindung provinsi; dan

g.

Kawasan budi daya.

Arahan penataan zonasi sistem provinsi ditetapkan dengan Peraturan
daerah Provinsi.

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota46:
(1)

Peraturan zona kabupaten/kota merupakan penjabaran dari ketentuan
umum merupakan zonasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota/;

(2)

Peraturan zonasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota;

(3)

Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan dasar dalam pemberian
insentif dan disentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat
kabupaten/kota.

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib
melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang47. Pasal 161
46
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Pasal 153, Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pasal 160 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
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Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
menyebutkan :
(1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk :
a. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
b. Mencegah dampak negative pemanfaatan ruang; dan
c. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan
kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.
Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi. Retribusi
merupakan biaya untuk administrasi perizinan.48 Izin pemanfaatan ruang dapat berupa 49:
a. Izin prinsip;
b. Izin lokasi;
c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. Izin mendirikan bangunan; dan
e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.50Izin pemanfaatan
ruang yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi diberikan kepada
calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Izin
pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan
petentuan peraturan perundang-undangan51.
1.

Izin pemanfaatan ruang tersebut diberikan berdasarkan 52:
Izin prinsip dan izin lokasi diberikan berdasarkan rencana tata ruang di wilayah
kabupaten/kota.

2.

Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan berdasarkan izin lokasi.

3.

Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan
zonasi.

48

Pasal 162 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
pasal 163 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
50
pasal 163 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
51
pasal 164 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
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Pasal 165
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Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya, pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang
dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pemberikan izin dilakukan secara
terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pedoman
pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Menteri.53
Lahirnya pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang didasarkan pada
pertimbangan antara lain :54
Pertama, ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan dan
permasalahan, terutama karena :
a.

Terletak pada kawasan cepat berkembang (pasific ocean rim dan indian ocean
rim) yang menuntut perlunya mendorong daya saing perekonomian;

b.

Terletak pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan
rawan bencana geologi sehingga menuntut prioritasi pertimbangan aspek mitigasi
bencana;

c.

Meningkatnya intusitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi sumber
daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan termasuk pemanasan global;

d.

Makin menurunnya kwalitas pemukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang
tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah.

Kedua, penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain
pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang
yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan
pengawasan penataan ruang yang masih lemah. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai
penyelenggaraan penataan ruang yang lebih lengkap dan rinci serta dapat dijadikan acuan dalam
merngatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara terpadu, serasi, selaras,
seimbang, efisien, dan efektif.
Ketiga, berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan
kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh hal-hal yang terkait langsung
dengan permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dengan meningkatnya bencana banjir dan

53
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longsor, kemacetan lalu lintas, bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan
ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan
terhadap tekanan jumlah penduduk, serta kurang seimbangnya pembangunan kawasan perkotaan
dan pedesaan. Hal tersebut menuntut adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai
aspek-aspek penyelenggaraan penataan ruang yang terkait langsung dengan kehidupan
masyarakat.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur mengenai pengaturan penataan ruang, pembinaan
penataan ruang, pelaksanaan perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang,
pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang, di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mewujudkan pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang yang lebih
komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif, maka PP ini memuat pengaturan
penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan kawasan, yang mencakup :
a.

Pengaturan penataan ruang yang meliputi ketentuan tentang peraturan yang harus
ditetapkan pada masing-masing tingkatan pemerintahan untuk memberikan
landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penataan ruang.

b.

Pembinaan penataan ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara
pembinaan penataan ruang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan
masyarakat, dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan masyarakat, serta dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
kepada masyarakat. Pembinaan penataan ruang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat
dalam penyelenggaraan penataan ruang.

c.

Pelaksanaan perencanaan tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang
kawasan termasuk kawasan strategis, kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan
yang dilaksanakan melalui prosedur untuk menghasilkan rencana tata ruang yang
berkualitas dan dapat di implementasikan.

d.

Pelaksanaan penataan ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan
pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pelaksanaan
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pemanfaatan ruang melalui sinkronisasi program yang dituangkan ke dalam
rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah,
dan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan sistem perencanaan
pembangunan nasional, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan
rencana tata ruang.
e.

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang
yang mengatrur ketentuan mengenai peraturan zonasi yang merupakan ketentuan
persyaratan pemanfaatan ruang, pemikiran yang merupakan syarat untuk
pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta
pengenaan sanksi, yang keseluruhannya merupakan perangkat untuk mendorong
terwujudnya rencana tata ruang sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran
penataan ruang.

f.

Pengawasaan penataan ruang yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan
merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan baik oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk menjamin tercapainya tujuan
penyelenggaraan penataan ruang, dan menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang
penataan ruang; serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.55Pemerintah dan
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya,
Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang dan dalam
rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh masyarakat,
pemerintah/pemerintah daerah menjadikan sarana penyampaian hasil pengawasan penataan
ruang.
Pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pengawasan
terhadap penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan
stategis kabupaten/kota. Pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah
provinsi meliputi pengawasan terhadap penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota,
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serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis
kabupaten/kota. Pengawasan penataan ruang dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja :
a.

Pengaturan. Pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang;

b.

Fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan

c.

Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Bentuk dan tata cara pengawasan penataan ruang meliputi meliputi pengawasan teknis
dan pengawasan khusus56;
1.

Pengawasan teknis penataan ruang merupakan pengawasan terhadap keseluruhan proses
penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan secara berkala;

2.

Pengawasan khusus penataan ruang merupakan pengawasan terhadap permasalahan
khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Konsolidasi Pemanfaatan Tanah
Menurut Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan
penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam
lain, antara lain adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber
daya alam lain yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam
lain sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
Tujuan konsolidasi tanah adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal
melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah. Sedangkan sasaran yang akan
dicapai ialah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan
teratur.
Secara normatif, konsolidasi tanah diatur pada Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun
1991 tentang Konsolidasi Tanah, yaitu : kebijakan pertanahan, mengenai penataan kembali
penguasaan dan penggunaan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber
daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Dalam hal ini ada beberapa elemen dari konsolidasi tanah, yaitu :
a.

Konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan;

b.

Konsolidasi tanah berisikan penataan kembali penguasaan, penggunaan dan usaha
pengadaan tanah;
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c.

Konsolidasi tanah bertujuan untuk kepentingan pembangunan, meningkatkan
kualitas lingkungan, pemeliharaan sumber daya alam;

d.

Konsolidasi tanah harus dilakukan dengan melibatkan partisipatif masyarakat.

Konsolidasi tanah telah dituangkan dalam berbagai peraturan, khususnya peraturan
terkait pertanahan dan pembangunan perumahan dan permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor
80 Tahun 1999 Tentang KASIBA (Kawasan Siap Bangun), dan LISBA (Lingkungan Siap
Bangun) terakhir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa konsolidasi tanah adalah57 penataan
kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemukiman dan
perumahan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan
partisipasi aktif masyarakat. Pemanfaatan dan penggunaan tanah dianggap penting dalam
kebijakan pembangunan perumahan karena konsolidasi tanah merupakan ciri-ciri kekhasan :
a.

Prosedur pelaksanaannya menghormati hak atas tanah dan menjunjung tinggi
aspek keadilan dengan melibatkan partisipasi aktif para pemilik tanah melalui
musyawarah dalam setiap mengambil keputusan, baik pada tahap perencanaan
maupun dalam tahap pelaksanaannya.

b.

Pemilik tanah diupayakan tidak tergusur dari lingkungannya.

c.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil peningkatan nilai tambah dan biaya
pelaksanaannya didistribusikan secara adil diantara para pemilik tanah atau
penyelenggara.

d.

Penataan penggunaan tanah dilakukan sekaligus dengan penataan penggunaan
tanahnya serta pensertifikatan tanah yang telah dikonsolidasi.

e.

Biaya pelaksanaan diupayakan dari pemilik tanah sehingga tidak hanya
mengandalkan biaya dari pemerintah yang sangat terbatas.

f.

Penggunaan tanah ditata secara efisien dan optimal dengan mengacu kepada
Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Pembangunan Wilayah sekaligus
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menjadikan tanah untuk sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga dapat
mendukung kebijakan pemerintah daerah.

Kendati penyelenggaraan tanah mempunyai ciri-ciri yang cukup menarik dan sudah
diatur sejak 20 tahun yang lalu, namun implementasinya belum menunjukkan hasil yang
maksimal.
Menurut pandangan, konsistensi pengunaan dan pemanfaatan tanah mengalami kendala
disebabkan beberapa hal sebagai berikut 58:
a.

Waktu yang ditempuh dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk
menyelesaikan pengadaan tanah relatif lebih lama dan lebih banyak karena harus
membangun sarana dan prasarana lingkungan yang memadai untuk suatu lingkungan
perumahan

atau

kawasan

permukiman

yang

layak

huni.

Selain

itu

harus

menyiapkan/membangun sarana dan prasarana lingkungan serta lahan usaha pemilik tanah
dan membutuhkan biaya yang lebih besar.
b.

Tidak semua kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanahnya dapat
dilakukan dengan metode konsistensi. Pembangunan waduk atau bendungan misalnya, sulit
dilakukan dengan metode konsistensi, sehingga pemerintah beranggapan bahwa hasil
konsistensi penggunaan tanah tidak maksimal untuk pengadaan tanahnya.
Muncul perilaku “spekulan tanah” dari sebagian pemilik tanah yang tanahnya dikonsolidasi.

c.

Beberapa pengalaman konsistensi tanah menunjukkan bahwa setelah suatu wilayah
dikonsolidasi peserta konsolidasi menjual kembali tanahnya yang sudah tertata dalam suatu
kawasan, dengan pertimbangan keuntungan ekonomis yang akan diperoleh. Pemerintah
beranggapan bahwa konsistensi tanah tidak tepat sasaran karena yang menikmati
pertambahan nilai ruang dan lingkungan bukan peserta konsolidasi akan tetapi orang lain
yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pada peserta konsolidasi.
d.

Bagi pemilik tanah kendala disebabkan kurangnya pemahaman yang komprehensif atas
manfaat/keuntungan menjadi peserta konsolidasi tanah. Pemilik tanah enggan mengizinkan
luas tanahnya dikurangi tanpa ganti rugi sama sekali.
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E.

Ketidakserasian Peraturan Perundang-undangan
Pemanfaatan Ruang Dan Penggunaan Tanah

Yang

Terkait

Dengan

Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) mengamatkan
perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan
lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan SDA dan sumberdaya
buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan
dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Menurut Sumardjono59,
kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan dan diwujudkan dalam setiap proses
perencanaan tata ruang wilayah. Lebih lanjut, ruang wilayah seluruh tanah-air kita perlu dikelola
secara bekelanjutaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa UUPR berpihak pada perlindungan kepentingan rakyat. Pengelolaan yang dibahasakan
sebagai penataan ruang dilakukan sebagai suatu sistem proses (i) perencanaan tata ruang, (2)
pemanfaatan ruang, dan (iii) pengendalian pemanfaatan ruang.
Dalam rangka ketiga proses di atas, dilakukan Perencanaan tata ruang untuk menghasilkan
rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang berjenjang dari atas ke
bawah adalah RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW kabupaten serta kota.
Dalam konsiderans dan asasnya UUPR menekankan pentingnya “keterpaduan”,
“pendekatan sistem” dan “kepastian hukum dan keadilan” diantara berbagai azas lainnya 60. Akan
tetapi, pada kenyataannya UUPR tidak berdiri sendiri, ia tidak hidup di “ruang hampa” tanpa
intervensi UU lainnya. Faktanya, terdapat banyak UU sektoral yang turut mengatur tentang
SDA, khususnya penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang cenderung tidak konsisten satu sama
lain, di samping tumpang tindih dengan segala dampaknya (lihat konsiderans Ketetapan MPR
No.IX/MPR/2001), dan itu kemudian diturunkan dalam regulasi turunannya (PP), termasuk PP
penatagunaannya, maka ketidakonsistenan itu terus berlanjut hingga kini.
Prof. Maria Sumardjono menyatakan setidaknya ada 12 UU di bidang SDA terkait
penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah, yang cenderung tidak konsisten, bahkan
tumpang tindih satu sama lainnya. Melalui kajian analisisnya yang dilakukan bersama Fakultas
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Hukum UGM, melakukan persandingan dan sinkronisasi horizontal antara UU No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA dengan 11 UU sektoral
lainnya, termasuk UUPR, Dalam kajian ini, UUPA dijadikan pembahasan awal, mengingat
sejatinya UUPA dimaksudkan sebagai UU yang akan menjadi landasan pengaturan berbagai UU
terkait “agraria” (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), setidaknya
bertumpu pada Pasal 1 dengan Pasal 15 UUPA. Sebelas UU lainnya, yaitu:
1.

UU No. 11/1967 tentang Kententuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

2.

UU No.5/1990 tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya

3.

UU No.32/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (direvisi dengan UU
No.32/2009 tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan

5.

UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

6.

UU No.27/2003 tentang Panas Bumi

7.

UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air

8.

UU No.31/2004 tentang Perikanan

9.

UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang

10.

UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

11.

UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
Dari hasil persandingan dan sinkronisasi 12 UU tersebut di atas, hanya sedikit UU yang

secara proposional mengutamakan keberpihakan terhadap aspek konservasi dan pro-rakyat
dalam hal pengelolaan dan pemanfataan SDA. Hanya 4 (empat) UU yang visi-misinya
menunjukkan keberpihakan terhadap kedua aspek tersebut, yakni UUPA 1960 UU No.5/1990
tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya, UU No.32/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (direvisi dengan UU No.32/2009 tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup)
dan termasuk UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang
Mengenai ketidakkonsistenan peraturan perundang-undangan ini, Badan Pertanahan
Nasional 61 menyebutkan pula bahwa terdapat 632 peraturan yang selama ini tumpang tindih,
dimulai dari UU hingga peraturan setingkat menteri yang berurusan dengan pengelolaan dan
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penggunaan tanah di Indonesia62. Regulasi lain yang terkait, yang menimbulkan masalah di
sektor agraria adalah63:
-

UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal (2008 lahir Keputusan MK Membatalkan
sebagian ketentuan mengenai HGU, HGB, HP dengan putusan perkara No. 21-22/PUUV/2007 atas gugatan organisasi masyarakat sipil);

-

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

-

UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum
(Pengganti Perpres 65/2006);

-

UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;

-

UU No.18/2013 ttg Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P2H) (2014 – 2015, judicial
review masyarakat sipil ke MK tengah berjalan);

-

UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (2013 lahir Keputusan
MK mengenai gugatan atas hak sewa petani atas tanah dan kelembagaan petani, putusan
perkara No.87/PUU-XI/2013);

-

UU 6/2014 tentang Desa;

-

UU No.7/204 tentang Sumber Daya Air (2015, dibatalkan sepenuhnya oleh MK dan
memberlakukan kembali UU 11/1974 ttg Pengairan)

-

UU No.39/2014 tentang Perkebunan (2015, permohonan judicial review oleh masyarakat
sipil ke MK tengah berjalan);
Sementara regulasi turunan yang terkait, beberapa diantaranya adalah: PP No.11/2010

Tanah Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Pengganti PP No.36/1998), Peraturan
Bersama 4 Menteri Dalam Negeri, PU, Kehutanan dan Kepala BPN tentang Penyelesaian
Masalah Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, Peraturan Menteri
ATR/Kepala BPN No.9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal

atas Tanah

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada di Kawasan Tertentu 64.
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Banyaknya regulasi yang berkaitan dengan agraria (SDA), utamanya tanah, menimbulkan
jungle of regulation atau belantara regulasi yang jauh dari harmonis dan sinkron satu sama lain.
Kenyataan ini menandakan bahwa begitu banyak kepentingan atas tanah dari berbagai kelompok
kepentingan, sehingga seringkali RTRW tidak menjadi acuan sama sekali. Dengan begitu UUPR
memang tidak hidup di ruang kosong, ada banyak UU lain yang berkepentingan juga terhadap
tanah. Situasi ini diperparah dengan ketiadaan pengendalian, pengawasan dan control atas
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang peruntukannya tidak sesuai dengan alas hak (izin) yang
diberikan maupun RTRW daerah terkait.
Dari sekian banyak peraturan perundangan di atas, dalam Bab ini, peraturan perundangan
yang dianalisis keserasiannya adalah: UU 41/1999 tentang Kehutanan berikut PP amanatnya
yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang; UU 24/2007 tentang Penanggulangan
Bencana; UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; UU 4/2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; UU 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

1.

UU 41/1999 tentang Kehutanan
UU 41/1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan
bertujuan

untuk

sebesar-besar

kemakmuran

rakyat

yang

berkeadilan

dan

berkelanjutan dengan:


menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang
proporsional;



mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi
lindung, dan fungsi produksi ;



meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;



meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan
masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan
sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan
terhadap akibat perubahan eksternal; dan



menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
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UU 41/1999 ini mengamanatkan penyusunan PP 24/2010 tentang Penggunaan Kawasah
Hutan dan PP 10/2010 tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
melalui Pasal 38 dan Pasal 19.
PP 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan menyatakan bahwa penggunaan
kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan
kawasan hutan tersebut. Penggunaan kawasan hutan dilakukan/diberikan berdasarkan
izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pokok pengaturan pinjam pakai kawasan hutan

adalah sebagai berikut:


Dapat dilakukan pada hutan lindung(HL) dan hutan produksi (HP)



Tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan



Dilarang tambang terbuka di HL: pola pertambangan bawah tanah



Mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu, dan kelestarian lingkungan



Izin diberikan Menteri Kehutanan

Khusus untuk penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, pengaturan
lebih rinci adalah sebagai berikut:


HP : dapat dilakukan penambangan terbuka dan bawah tanah



HL : dilarang penambangan terbuka, hanya untuk pertambangan bawah tanah
dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:



turunnya permukaan tanah;



berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan



terjadinya kerusakan akuiver air tanah.

Untuk kegiatan pertambangan terbuka ini, PP ini mengamanatkan penyusunan Permen
Kehutanan. Dalam PP ini diatur juga bentuk izin pinjam pakai kawasan hutan dengan
persyaratan sebagai berikut:


kompensasi lahan, untuk provinsi dengan luas Kawasan Hutan < 30%:



kompensasi membayar PNBP-PKH dan melakukan penanaman, provinsi dengan

luas Kawasan Hutan > 30%
Secara umum, PP ini terlihat dapat mengakomodasi kebutuhan sektor lain di dalam
Kawasan Hutan. Namun demikian, kegiatan sektor lain di Kawasan Hutan, tidak
seluruhnya tercantum di dalam RTRWK dan tidak seluruhnya digambarkan dalam Peta
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Tematik Kehutanan yang menjadi salah satu dasar penyusunan RTRWK. Skala Peta
Tematik Kehutanan masih berada di skala 1:250.000 yang jauh lebih kecil dibandingkan
dengan kedetailan RTRW Kabupaten pada skala 1:50.000 dan RTRW Kota pada skala
1:25.000.
PP 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
bertujuan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi
masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat
kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Ketentuan yang diatur dalam PP ini
adalah:


Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi
bukan kawasan hutan.



Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi

hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang
lain.
Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan:


Secara parsial melalui tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan
hutan.



Untuk wilayah provinsi berdasarkan usulan gubernur kepada Menteri Kehutanan

yang diintegrasikan dalam revisi RTRW Provinsi.
PP ini mengakomodasi kebutuhan daerah untuk mengubah fungsi dan peruntukan
kawasan hutan agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pengembangan
wilayah. Setelah perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan, hutan
dengan batasan yang baru harus dikukuhkan dengan menggunakan prosedur yang
ditetapkan dalam Permen Kehutanan No. 50/2011. Hasil pengukuhan kawasan hutan
kemudian akan digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan RTRWK. Kondisi
ideal yang dibutuhkan adalah kedetailan data input bagi RTRWK setara dengan
kedetailan rencana yang akan dihasilkan.
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2. UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
Dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah
daerah adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Tanggung
jawab pemerintah dan pemerintah daerah adalah:


Pengurangan resiko bencana



Pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;



Pemulihan kondisi dan dampak bencana;



Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD.

Wewenang pemerintah adalah dalam penyusunan:


Kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan
nasional;



Perencanaan pembangunan;



Kebijakan untuk mencegah penguasaan dan pengurasan sumberdaya alam
yang melebihi kemampuan untuk pemulihan;

Dalam UU ini juga diatur hak masyarakat, yaitu untuk mendapatkan:


Perlindungan dan rasa aman;



Pendidikan dan pelatihan;



Informasi tentang kebijakan penanggulangan bencana;



Berperan dalam perencanaan;



Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;



Melakukan pengawasan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya;
kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; dan lingkup luas wilayah.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:


Larangan daerah rawan bencana menjadi daerah permukiman;



Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap

orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Tahap penanggulangan bencana meliputi: perencanaan; pengurangan resiko; penegakan
RTR; pendidikan dan pelatihan; serta penetapan standar penanggulangan bencana.
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Perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan
kewenangan. Perencanaan penanggulangan bencana terdiri atas program kegiatan
penanggulangan bencana dan peninjauan dokumen rencana secara berkala.
Pencegahan bencana dilaksanakan melalui kontrol terhadap penguasaan dan
pengelolaan sumberdaya alam serta penataan ruang dan pengelolaan lingkungan
hidup. Penggunaan istilah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam
UU ini perlu disesuaikan dengan terminologi yang digunakan di dalam UU 26/2007
tentang Penataan Ruang dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Dengan demikian, tahapan proses pencegahan bencana dapat
didefinisikan dengan lebih baik dan disesuaikan dengan proses penyelenggaraan penataan
ruang. Keserasian proses akan memudahkan pelaksanaan oleh pemerintah daerah,
terutama dalam penyusunan RTRWK dan juga dalam pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK.
Informasi penting yang perlu diintegrasikan ke dalam RTRWK adalah kajian risiko
bencana dan peta risiko bencana yang dapat memperlihatkan kerentanan wilayah dan
kondisi sosial masyarakatnya serta kapasitas pemerintah daerah untuk mengatasi
bencana.
Pemanduan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan mencantumkan unsur
rencana penanggulanan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.
Selain ditetapkan di dalam rencana pembangunan pusat dan daerah, pemanduan
penanggulangan bencana yang secara spesifik menetapkan lokasi, perlu pula
diintegrasikan ke dalam RTRWK. Dengan demikian, pelaksanaan penanggulangan
bencana dapat dilakukan bersama dengan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan
RTRWK
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala bersamaan dengan pelaksanaan tata
ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

3.

UU 27/2007 tentang Pengelolaan WP3K dan UU 1/2014
Ruang lingkup menurut UU 27/2007 pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh
perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan
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ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Sedangkan
berdasarkan UU 26/2007 (Ps.6 ayat 3), wilayah pesisir merupakan bagian yang berada di
dalam wilayah penataan ruang nasional yang cakupannya meliputi wilayah kedaulatan
dan yuridiksi. Dengan demikian ada bagian dari ruang wilayah nasional yang dicakup
oleh pengaturan kedua Undang-undang tersebut, yaitu pada wilayah pesisir sebagaimana
yang dimaksud oleh UU 27/2007.
Hal yang dapat dilakukan:
a.

Perencanaan ruang wilayah kecamatan pesisir (wilayah transisi) mengacu pada
RTRW.

b.

Untuk matra laut mengikuti kaidah RZWP3K terutama mengingat perencanaan
matra laut memiliki karakter tersendiri termasuk kebutuhan petanya (12 set data
yang terdiri dari kurang lebih 45 peta).

Berdasarkan UU 27/2007, dalam RZWP3K meskipun terdapat pembahasan mengenai
dimensi spasial di dalamnya namun dari sisi nomenklatur hukumnya bukan termasuk
penggolongan “tata

ruang” UU 26/2007,

melainkan merupakan bagian dari

“pengelolaan” UU 27/2007, sehingga hubungannya dijelaskan kembali dalam(Ps. 9 Ayat
2, UU 27/2007) RZWP3K harus diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kab/kota.
Hal yang dapat dilakukan:Dari sisi kelembagaan, perlu dilakukan peningkatan
koordinasi antara BKPRD (RTRW) dengan pokja perencanaan (RZWP3K) untuk
menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan keduanya.

(Ps. 9 Ayat 5, UU 27/2007), RZWP3K ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pada UU
26/2007 Ps. 18 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa:
i)

Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang
wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat
persetujuan substansi dari Menteri.

ii)

Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus
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mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi
Gubernur.
Hal yang dapat dilakukan: Solusi jangka panjang substansi matra laut dan matra darat
nantinya akan dibuat dalam satu perda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan
memanfaatkan periode PK RTRW.

Ketentuan skala peta yang digunakan pada RTRW Provinsi adalah 1:250.000 dan RTRW
Kota/Kabupaten 1:50.000. Ketentuan skala peta pada RZWP3K yaitu 1:50.000. Saat ini,
kewenangan pembuatan RZWP3K dilakukan oleh pemerintah provinsi.
Hal yang dapat dilakukan: Perbedaan skala peta pada RTRW Provinsi dan RZWP3K
dapat diatasi dengan melakukan verifikasi/penyelarasan dengan RTRW Kab/Kota yang
skala petanya 1:50.000. Perbedaan ketelitian peta seringkali menimbulkan konflik
kepentingan antar lembaga terkait.

Perlunya diberikan kesepadanan terkait beberapa nomenklatur yang ada di UU 27/2007
dan UU 1/2014 dengan UU 26/2007, yaitu sebagai berikut: Rencana Rinci/Rencana
Detail Tata Ruang– Rencana Zonasi Rinci; Kawasan Lindung–Kawasan Konservasi;
Kawasan Budidaya–Kawasan Pemanfaatan Umum; Alur Pelayaran–Zona Alur.

Adanya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berimplikasi pada penerapan UU
27/2007 maupun UU 1/2014 karena saat ini kewenangan pembuatan RZWP3K tidak lagi
dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota tetapi oleh pemerintah provinsi. Proses-proses
yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah kab/kota terkait pembuatan RZWP3K
dialihkan kepada pemerintah provinsi. Implikasi lainnya adalah pemerintah provinsi
memiliki kewenangan dalam pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil dan berhak
menerbitkan ijin budidaya ikan dalam satu provinsi. Sementara pemerintah kab/kota
hanya memiliki kewenangan bagi hasil (UU 23/2014). Padahal menurut UU No. 1/2014,
pemerintah kab/kota memiliki kewenangan terhadap pengelolaan laut batas 4 mil.

Dalam UU 26/2007 tidak mengenai istilah Rencana Tata Ruang Laut Nasional. Di dalam
RTRWN yang dibahas adalah cakupan penataan ruang meliputi ruang darat, laut dan
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udara. Aspek-aspek kelautan pada skala nasional yang ada di RTRWN masih harus
dijabarkan sebagai landasan/platform kebijakan pembangunan dan pengelolaan ruang laut
nasional. Penjabaran tersebut harus dilakukan secara spasial melalui proses perencanaan
yang sama dengan penyusunan ruang darat, sehingga sampai saat ini belum ada materi
spasial kelautan nasional yang menjadi acuan daerah dalam menyusun RZWP3K.
Hal yang dapat dilakukan:Percepatan proses penyusunan RTRLN (Rencana Tata
Ruang Laut Nasional) yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Selain itu, perlu juga ditambahkan lampiran terkait ruang laut pada RTRWN.

4.

UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
UU 26/2007 Penataan ruang mengamanatkan pengaturan kawasan pertambangan
merupakan bagian dari kawasan budidaya (Ps. 5 Ayat 2). Sedangkan menurut UU
4/2009, sebagai berikut:
i)

(Ps. 1, butir 1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara
yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta
kegiatan pasca-tambang.

ii)

(Ps.1, butir 29) Wilayah pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki
potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

iii)

(Ps.1, butir 30) Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP,
adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau
informasi geologi.

iv)

(Ps.1, butir 32) Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR,
adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Hal yang perlu diperhatikan:
a.

Cara

mensinkronkan

beragam

tipologi

kawasan

pertambangan

yang

karakteristiknya berbeda-beda ke dalam RTR.
b.

Penentuan luas wilayah kawasan tambang.
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(Ps.1, Ayat 33) Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian WP yang
dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Hal yang perlu diperhatikan: Seringkali terjadi konflik antara pertambangan dan
kehutanan. Beberapa kawasan tambang di delineasi di kawasan hutan. Jika ini terjadi
beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
a.

Melalui mekanisme pengusulan izin lokasiPelepasan Kawasan Hutan  IUP
Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi  Hak Guna Usaha.
*)pada tahap pelepasan kawasan hutan jika disetujui maka dilanjutkan dengan
dilakukan perubahan/revisi RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota.

b.

Seringkali ketika dilakukan pelepasan kawasan hutan dilakukan, informasi
tersebut tidak disebarluaskan kepada pemerintah daerah, hanya dimiliki
Kementerian Kehutanan, sehingga Pemerintah Daerah tidak melakukan revisi
terhadap RTRWnya

c.

Selain mekanisme tersebut, adapun mekanisme pinjam pakai (jangka waktu 20
tahun), setelah masa pinjam pakai tersebut selesai maka kawasan tersebut harus
dikembalikan menjadi kawasan hutan.
(Ps.9) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi
penetapan kegiatan pertambangan.

Hal yang perlu diperhatikan: Penjelasan terkait statement “landasan bagi penetapan
kegiatan pertambangan”, sejauhmana implikasinya, apakah digunakan dalam mekanisme
perizinan terkait pemanfaatan ruang.
(Ps. 78) Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi wajib memuat: ...(c) rencana umum
tata ruang.
Hal yang perlu diperhatikan: Penjelasan terkait “memuat”, apakah akan membuat atau
mengacu pada rencana umum tata ruang yang sudah ada.
Penggunaan peta yang seringkali tidak sama ketelitiannya. Seharusnya pemetaan
dilakukan pada skala 1:50.000 untuk meminimalisir kemungkinan adanya tumpang tindih
kepentingan.
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5.

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU 32/2009 mengatur secara komprehensif perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup. Di dalam bagian ini, akan dituliskan bagian dari UU ini yang berkaitan dengan
penataan ruang ataupun RTRWK, yaitu rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis. Definisi yang digunakan di
dalam UU ini adalah sebagai berikut:


Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah
perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta
upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam waktu tertentu;



Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar keduanya;



Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke
dalamnya;



Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RP dan
KRP.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun untuk tingkat nasional,
provinsi, kabupaten/kota, disusun hirarkis sesuai kewenangan. RPPLH ini ditetapkan
menjadi PP; perda provinsi; perda kab/kota yang akan lebih baik bila dimuat dalam RPJP
dan RPJM. Pemuatan materi tersebut di dalam RPJP dan RPJM menjadi dasar penting
untuk pemanfaatan sumberdaya alam.
UU ini mengamatkan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
oleh:Menteri untuk

nasional;

gubernur untuk provinsi;

bupati/walikota untuk

kabupaten/kota. Sampai dengan saat ini belum ada PP yang disusun untuk mendetailkan
cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
UU ini mengamanatkan pula instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup yaitu:
kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang dan penetapan baku mutu lingkungan. Di
dalam UU ini, peran tata ruang adalah sebagai salah satu instrument pencegahan
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pencemaran lingkungan hidup. Seluruh peraturan pelaksanaan belum selesai disusun
sejak Tahun 2009. Peraturan perlaksanaan penting disusun untuk memperlihatkan
hubungan antara RTRWK dengan RPPLH yang harus disusun oleh pemerintah
kabupaten/kota.
Khusus untuk KLHS telah disusun (Permen LH 9/2011). KLHS wajib disusun untuk
RTRW, RPJP, RPJM dan KRP yang menimbulkan dampak. KLHS memuat antara lain:


Kapasitas daya dukung dan daya tampung yang sudah terlebih dahulu ditetapkan
oleh menteri/gubernur/bupati/walikota yang dibutuhkan juga dalam proses
penyusunan RTRW;



Rekomendasi KLHS adalah KRP yang wajib diperbaiki ataupun yang tidak boleh
dilaksanakan sama sekali.

Pelaksana KLHS adalah pemangku kepentingan termasuk di dalamnya pemrakarsa dan
masyarakat. Prosesnya harus dilaksanakan secara partisipatif. Seluruh proses tersebut
perlu didetailkan dan dipetakan ke dalam proses penyusunan RTRWK ataupun proses
penyusunan KRP lainnya. Dengan terintegrasinya proses penyusunan KRP dengan proses
KLHS, KRP akan lebih mudah disusun dan materi yang tercantum di dalamnya
terintegrasi dengan baik. Sesuai dengan tujuannya, RTRWK menjadi salah satu
instrument pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

6.

UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pembahasan tentang UU 41/2009 akan difokuskan pada materi yang berhubungan dengan
Bidang Tata Ruang. Definisi yang digunakan adalah sebagai berikut:


Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian
yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan guna … kedaulatan
pangan nasional.



Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) adalah lahan
potensial yang dilindungi pemanfaatannya …untuk dimanfaatkan sebagai LP2B
di masa yang akan datang;



Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan
menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan
dan mengawasi LP2B
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Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budidaya …
yang memiliki hamparan LP2B atay LCP2B dengan fungsi …

Alih fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B secara tetap
atau sementara.Alih fungsi dapat dilakukan dengan perencanaan KP2B, LP2B, LCP2B.
Dasar perhitungan yang digunakan adalah pertumbuhan penduduk; produktivitas;
kebutuhan pangan nasional; kebutuhan lahan; serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kriteria yang digunakan adalah: kesesuaian lahan; ketersediaan infrastruktur;
penggunaan lahan; dan potensi teknis. Perencanaan disusun di tingkat nasional,
provinsi, kabupaten/kota dan ditetapkan di dalam RPJP, RPJM, RKP (nasional,
prov,kab/kota). Rencana ini bersifat hirarkis: rencana nasional menjadi acuan bagi
provinsi; rencana provinsi acuan bagi kabupaten/kota; dan rencana kab/kota akan
menjadi dasar penetapan zonasi.
Dasar perencanaan adalah inventarisasi hak yang dilakukan secara partisipatif,
identifikasi lokasi di lapangan, penelitian dengan menggunakan data/informasi geospasial
tematik. Kawasan yang telah direncanakan, ditetapkan dalam RTRWN/RTRWP/
RTRWK.
Apabila dalam proses pemanfaatan ruang diperlukan alih fungsi untuk kepentingan
umum mendukung kepentingan umum, diperlukan: kajian kelayakan strategis; rencana
alih fungsi lahan; dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan disediakan lahan
pengganti. Lahan pengganti yang disyaratkan adalah tiga kali lipat luasnya bila lahan
beririgasi, dua kali luasnya bila lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang
surut; dan satu kali luasnya bila tidak beririgasi. Namun demikian, di dalam UU ini
tidak disebutkan tentang kesesuaian lahan pengganti tersebut untuk pertanian dengan
jenis tertentu yang lahannya dialih fungsikan.
Penyediaan LP2B dapat dilakukan dengan cara pembukaan lahan baru, alih fungsi non
pertanian ke pertanian termasuk tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan serta
lahan pertanian. Khusus untuk tanah bekas kawasan hutan, diperlukan sistem informasi
dan juga data base lahan terlantar dan lahan bekas kawasan hutan yang sesuai untuk
pertanian. Data base ini harus dibangun bersama dengan BPN untuk tanah terlantar dan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tanah bekas kawasan hutan.
Kerjasama antar K/L ini penting untuk menjaga kedaulatan pangan nasional.

68

Dalam ketentuan peralihan ditetapkan bahwa RTRWK perlu disesuaikan 2 tahun setelah
UU berlaku. Apabila RTRWK telah ditetapkan, penyesuaian dilakukan saat peninjauan
kembali. Yang masih perlu dilakukan adalah penyesuaian antar pedoman penyusunan
rencana LP2B dengan penyusunan RTRWK untuk menjamin kesesuaian dan
memudahkan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana terpadu.
7.

Permendagri 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi
membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikotadalam koordinasi penataan
ruang di daerah.
Tugas BKPRD Provinsi dibagi menjadi tiga bagian besar pelaksanaan penataan ruang,
yaitu: perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk
perencanaan tata ruang, BKPRD bertugas untuk :


mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang provinsi; konsultasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada BKPRN; evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada Menteri
Dalam Negeri; proses penetapan rencana tata ruang provinsi;



memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan
rencana tata ruang provinsi; rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata
ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional,rencana tata
ruang wilayah provinsi yang berbatasan, dan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan; dengan provinsi dan antar
kabupaten/kota yang berbatasan;



memberikan rekomendasi kepada Gubernur atas rancangan peraturan daerah
tentang rencana tata ruang kabupaten/kota dalam rangka persetujuan substansi
teknis; penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang
rencana tata ruang kabupaten/kota;



melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang yangmenjadi wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota; konsultasi substansi teknis rencana
tata ruang kabupaten/kota; pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata
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ruang kabupaten/kota ke BKPRN; pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang
kabupaten/kota; proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan


mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Dalam pemanfaatan ruang, BKPRD bertugas untuk :


mengkoordinasikan

penanganan

dan

penyelesaian

permasalahan

dalam

pemanfaatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dan memberikan
pengarahan serta saran pemecahannya;


memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang
provinsi dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan
kabupaten/kota;



memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata
ruang provinsi;



menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah,
swasta, dan masyarakat;



melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar provinsi;dan



mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, BKPRD bertugas:


mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;



memberikan

rekomendasi

perizinan

pemanfaatan

ruang

provinsi

dan

kabupaten/kota;


melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentifdalam
pelaksanaan pemanfaatan ruang provinsi dan/atau lintas provinsi serta lintas
kabupaten/kota; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan
ruang; pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan
ruang dengan rencana tata ruang;



mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan



melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan, BKPRD membentuk dua Kelompok Kerja yang terdiri atas:
(1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan
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Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang bertugas
untuk:
(1)

memberikan

masukan

kepada

BKPRD

Kabupaten/Kota

dalam

rangka

pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten/kota;
(2)

melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan
instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); program dan pembiayaan
dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
pembangunan

yang tertuangdalam rencana

pengintegrasian program

tata ruang dengan rencana

pembangunan jangka panjang dan menengah;
(3)

menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis
rencana tata ruang kabupaten/kota; dan

(4)

menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta
memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD
Kabupaten/Kota.

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertugas untuk :
(1)

memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka
perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
kabupaten/kota;

(2)

melakukan

fasilitasi

pelaksanaan

pemantauan

terhadap

penegakkan

peraturan daerah tentang rencana tata ruang;evaluasi terhadap penegakkan
peraturan daerah tentang rencana tata ruang; pelaporan terhadap
peraturan daerah tentang rencana tata ruang; perizinan

penegakkan

pemanfaatan

ruang;

penertiban pemanfaatan ruang; dan
(3)

menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya
untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten/Kota.
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BAB III
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH DILAPANGAN

Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat diperluas
atau dikembangkan dan begitupun pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya. Dalam penggunaan dan pemanfaatan
tanah tersebut tidak semudah apa yang telah digariskan dalam aturan tertulis tapi
permasalahannya sangat beragam menyangkut aspek hukum maupun non hukum. Seperti di Kota
Yogyakarta menghadapi permasalahan yang sangat dilematis, dimana saat ini banyak
pembangunan hotel berbintang dan pusat pembelanjaan serta pemukiman yang tidak sesuai
dengan RTRW dan Keistimewaan Yogyakarta yang berdasarkan sejarah dan budaya daerahnya.
A.

Letak Lokasi Penelitian
Penelitian hukum tentang Konsistensi Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Sesuai

Dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dilakukan di Daerah
Istemewa Yogyakarta (DIY) dengan 3 (tiga) daerah lokasi penelitian yaitu Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
Daerah Istimewa Yogyakarta secara geografis terletak pada 7º15-8°Lintang Selatan dan
garis 110ºBujur Timur, dengan batas wilayah:
-

Sebelah Utara dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

-

Sebelah Timur dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa
Tengah

-

Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia

-

Sebelah Barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Luas wilayah daerah istimewa Yogyakarta 3.185,80 km2 terdiri atas Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung
Kidul.
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Sedangkan Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan
satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang
berstatus Kabupaten, Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batasbatas wilayah sebagai berikut Sebelah utara : Kabupaten Sleman Sebelah timur : Kabupaten
Bantul & Sleman Sebelah selatan : Kabupaten Bantul, sebelah barat : Kabupaten Bantul &
Sleman Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110° 24° 19° sampai 110° 28° 53° Bujur
Timur dan 7° 49° 26° sampai 070° 15° 24° Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m
diatas permukaan laut. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45
Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT.
Selanjutnya wilayah Kabupaten Sleman Luas wilayahnya 7574,82 Km2 atau 18% dari
luas wilayah DIY, terbentang di antara 110o33‟00” dan 110º13‟00” Bujur Timur, serta 7o34‟51”
dan 7 o47‟03” Lintang Selatan. Dengan batas wilayah sebelah utara, berbatasan dengan
Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Klaten, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuloprogo dan Kabupaten Magelang, dan
di sebelah selatan berbatasan dengan kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten
Gunungkidul. Secara administratif, terbagi atas 17 kecamatan 86 desa, dan 1.212 padukuhan.
Wilayah Kabupaten Sleman memiliki ketinggian antara 100 meter hingga 2.500 meter di atas
permukaan laut. Bagian selatan relatif datar dengan peruntukan utama sebagai lahan pertanian,
industri, dan permukiman, sedangkan bagian utara merupakan lereng gunung Merapi yang
memiliki banyak potensi sumber air. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit,
yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari kawasan wisata Kaliurang.
Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain
Sungai Progo, Krasak, Sempor, Nyoho, Kuning dan Boyong.
Kemudian Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada
bagian tengah dan daerah perbukitan yang berada pada bagian timur dan barat, serta kawasan
pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan.
Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07º44'04" 08º00'27" Lintang Selatan dan
110º12'34" - 110º31'08" Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung
Kidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah
barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan
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Samudra Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bantul 50.685 Ha, secara administratif terdiri dari
17 kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan.

B.

Kepemilikan Tanah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23,

hampir semua tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tanah kesultanan (Sultan
Grond).
Tanah di Yogyakarta dan daerah lain dengan status Sultan Grond merupakan
kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati eksistensi Kasultanan
Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam
Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono IX, secara resmi
mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah-tanahnya yang berstatus sebagai
keprabon ndalem dan dede keprabon ndalem.65
Walaupun tanah-tanah tersebut telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan
penggunaannya, namun status hukumnya disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan
sebagai penguasa tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad
1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat
biasa dengan hak-hak yang kuat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984
tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di Provinsi DIY, membawa akibat bahwa semua
tanah di wilayah DIY tunduk pengaturannya, penggunaannya, peruntukannya, peralihan ataupun
kepemilikannya. Untuk tanah berstatus keprabon dalem muncul persoalan hukum mengingat
karakteristik kepemilikan secara historis dan fungsinya berdasar hukum tersendiri.
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah provinsi yang didalamnya terdapat
bidang tanah hak milik Sultan atau Sultan Grond. Pada tahun 1984 UUPA diberlakukan
sepenuhnya untuk seluruh wilayah DIY. Walaupun telah terjadi perubahan dalam pengaturan hak
tanah di wilayah ini, penguasaan tanah atas Sultan Grond sebagai tanah hak milik adat Kraton
Yogyakarta tidak berubah. Sultan Grond adalah tanah yang belum pernah dilepaskan
penguasaanya kepada pihak lain dan belum pernah diatur dalam peraturan apapun mengenai
65

http://eprints.uny.ac.id/18554/3/BAB%20I%2009401244028.pdf di akses 29 Okt 2015
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penghapusannya. Sampai detik ini Sultan Grond masih merupakan bidang tanah yang dikuasai
dan menjadi hak milik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan Grond adalah wilayah
swapraja/bekas swapraja yang masih menjadi kekuasaan Kraton Yogyakarta, dimanfaatkan oleh
rakyat untuk kepentingan umum dan tanah yang belum pernah dilepaskan kepada pihak lain serta
belum pernah diatur dalam peraturan.
Tanah di daerah DIY ini dapat dibedakan atas 66:
a.

Tanah Kesultanan, tanah yang dimiliki oleh Sultan secara turun temurun, jika
tanah kesultanan akan dimanfaatkan atau digunakan oleh pengusaha atau
masyarakat untuk kepentingan umum misalnya untuk perhotelan, setelah
mendapat rekomendasi dari pihak Badan Koordinasi Rencana Tata Ruang Daerah
(BKTRD), kemudian harus ada izin dari pihak kesultanan, setelah mendapat izin
dari pihak kesultanan, dinas perizinan memberikan izin pemanfaatan dan
penggunaan tanah tersebut.

b.

Tanah Desa, tanah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi hanya untuk
kepentingan umum dan kepentingan pemerintah, karena tanah desa masih
merupakan tanah kesultanan, jika tanah desa digunakan untuk kepentingan umum
harus ada jangka waktu berapa lama tanah tersebut digunakan setidak-tidaknya
selama 20 tahun dan sesudah jangka waktunya habis tanah tersebut dikembalikan
ke desa, kecuali tanah tersebut digunakan oleh pemerintah, jika pemerintah yang
menggunakan dan memanfaatkannya maka tanah itu dapat dimanfaatkan sampai
kapanpun tetapi dengan perjanjian sewa menyewa kepada kesultanan. Izin
pemanfaatan tanah desa sama prosesnya dengan tanah kesultanan karena tanah
desa masih merupakan tanah sultan.

c.

Tanah warga, adalah tanah yang telah dimiliki secara turun temurun oleh warga
dan dapat dijadikan hak milik, untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan prosedur
yang digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
harus memperoleh izin dari sultan. Jika tanah warga yang akan dimanfaatkan dan
digunakan untuk kepentingan umum atau digunakan oleh pengusaha, mengenai
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Hasil wawancara dengan Agus T. Junaedy (Ka.Sub.Bag Pengendalian Pertanahan, Biro Tata Pemerintahan Setda
DIY Pemerintah Daerah DIY.), Kamis Tanggal 10 September 2015.
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prosedur perizinannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang

berlaku dan tidak diperlukan izin dari Sultan.
d.

Tanah timbul, ini merupakan tanah yang berasal dari atau terjadi karena
perubahan aliran sungai karena banjir atau keadaan alam, dan jika tanah warga
atau masyarakat hilang akibat adanya peralihan sungai dan tanah timbul tersebut
tidak serta merta menjadi milik warga atau masyarakat yang hilang tanahnya itu,
dan tanah tersebut menjadi tanah negara atau tanah kesultanan.

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan Yogyakarta, dan Kadipaten
Pakualamanan dinyatakan sebagai badan hukum. Kasultanan, dan Kadipaten berwenang
mengelola, dan memanfaatkan tanah Kasultanan, dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesarbesarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Kewenangan Kasultanan, dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan, dan
pemanfaatan tanah Kasultanan, dan tanah Kadipaten yang selanjutnya diatur dalam Perdais.
Perdais adalah peraturan daerah istimewa yang dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk
mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa. Selain itu, pemerintah menyediakan
pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran
Pendapatan, dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan
negara.

C.

Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Penataan Ruang Wilayah

1.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Saat ini Keistimewaan DIY diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13
tahun 2012 yang meliputi: a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan
wewenang Gubernur, dan Wakil Gubernur; b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
c. kebudayaan; d. pertanahan; e. dan tata ruang.
Penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah di Daerah Istimewa
Yogyakarta merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kota /Kabupaten), yang
diwujudkan dengan penyusunan rencana struktur ruang (pusat-pusat kegiatan, jaringan
infrastruktur) dan pola ruang (rencana peruntukan kawasan) yang tertuang melalui
Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Provinsi
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maupun Kabupaten/Kota ataupun Rencana Detail Tata Ruang(RDTR).67Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah bersama-sama dalam
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW (Provinsi/Kabupaten/Kota)
ataupun RDTR Kecamatan dan pengesahan Peraturan Daerah. Rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi ( RTRWP) merupakan bagian integral penataan ruang nasional.
STATUS RTRWP DAN RTRWK DI WILAYAH DIY
Provinsi/Kab/Kota

Nomor Perda

DI Yogyakarta

2 Tahun 2010

Kota Yogyakarta

2 Tahun 2010

Kab. Sleman

12 Tahun 2012

Kab. Bantul

4 Tahun 2011

SK Permenhut

Keterangan

932/Menhut-VII/2009

Dalam periode PK

Sumber: Badan Koordinasi PenataanRuang Nasional, 2015

Instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah
dan kewenangan diantaranya adalah Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota. Dalam rangka Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan
Tanah (IPPT) atau Izin Lokasi disyaratkan terlebih dahulu adanya kajian dari aspek
penguasaan tanah dan penggunaan tanah dari Kantor Pertanahan yang tertuang dalam
Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Pemberian izin sepenuhnya merupakan
kewenangan Pemerintah Daerah dimana prosedur/tata caranya diatur dengan Peraturan
Daerah, sementara jajaran BPN(Kantor Pertanahan Nasional) terkait dalam penyusunan
PTP sebagaimana tersebut diatas.
Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan
kepada UU No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 15 Tahun 2010 adalah berjenjang sesuai
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Hasil wawancara dengan Suryanto, Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kanwil BPN DIY, KamisTanggal 10
September 2015.
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dengan kewenangannya, sehingga baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
berwenang untuk menyelenggarakan penataan ruang. DPRD sebagai fungsi legislatif
berwenang dalam proses regulasi perda baik RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan
RTR serta RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Instansi yang terlibat dalam
penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah yaitu instansi yang masuk di dalam
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

yang diketuai oleh Sekda.68

Penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah di daerah ini dilihat dari segi
substansi (materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan) telah sesuai
(konsisten) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (6) UU Penataan Ruang, bahwa
Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi yaitu,
dengan diterbitkannya Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2009-2029.
Namun instrumen pengendalian berupa RDTR belum semua Kabupaten ada,
sehingga kesesuaian terkait pemanfaatan ruangnya baru berdasarkan RTRW Kabupaten.
Selain itu dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah yang telah diterapkan di lapangan
belum sesuai dengan RTRW terencana peruntukan kawasan yang ada dalam rencana tata
ruang dalam implementasinya di lapangan sulit diwujudkan. Hal ini terjadi diantaranya
karena perencanaan tersebut dibuat bukan berada diatas tanah tersebut disusun bukan di
atas tanah yang tanpa penguasaan maupun belum ada penggunaan/pemanfaatan akan
tetapi perencanaan peruntukan kawasan tersebut dibuat atas tanah yang telah ada
penguasaan dan terdapat penggunaan dan pemanfaatan, faktor lain adalah pertumbuhan
penduduk dan perkembangan kawasan.
Dampak perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap lingkungan dan
kondisi karena tidak konsistennya penggunaan dan pemanfaataan tanah dengan RTRW,
secara ekonomi akan berdampak positif karena ada peningkatan di sektor ekonomi/
pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi
terhadap lingkungan akan berdampak negatif, yaitu munculnya wilayah/kawasan yang
tidak teratur, kawasan kumuh dan kerawanan sosial.
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Muhammad Dzulhanif, Staf Bidang Sarana dan Prasarana BAPPEDA DIY, Rabu Tanggal 9 September 2015.
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Hambatan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Penerapan RTRW DI DIY
Kebijakan dalam menangani kepentingan pihak-pihak tertentu misalnya adanya kasus
penatagunaan tanah yang terjadi akibat adanya perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan antara
pihak yang berwenang untuk memberikan perizinan terkait dengan penatagunaan tanah bersama
dengan pemilik kepentingan dalam hal ini adalah pengusaha dan masyarakat. Kasus lainnya
seperti dalam perluasan pembangunan

Bandara Adisoetjipto, bandara ini rencananya akan

dibangun di Ponorogo, masyarakat setempat sebagian ada yang tidak menyetujui, dan mereka
mengajukan gugatan ke PTUN, ternyata di PTUN ini Kesultanan dalam hal ini Pemda DIY
dikalahkan oleh PTUN, dalam arti PTUN memenangkan masyarakat setempat, sesuai dari hasil
yang didapat dari Bagian Tata Pemerintahan DIY, sebetulnya sudah disosialisasikan dan
sebagian masyarakat yang tanahnya dimanfaatkan telah bersedia dan telah menerima
penggantian kerugian, namun ada yang tidak bersedia dan pihak atau masyarakat inilah yang
mengajukan gugatan dan mereka ternyata oleh PTUN dimenangkan, saat ini pihak kesultanan
atau pemda mengajukan banding tetapi sampai penelitian ini dilakukan kasusnya masih dalam
proses di PT. PTUN pada hal izinnya perluasan bandara tersebut sudah mendapat rekomendasi
dari pihak-pihak yang berwenang dan sudah dilengkapi dengan izin penetapan lokasi.69
Contoh kasus lainnya, adanya pengaduan dari pihak masyarakat yaitu mengenai tukar
menukar tanah dan juga mengenai pewarisan. Mengenai waris pemerintah setempat tidak berhak
mencampurinya hanya disarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan, sedangkan mengenai
tukar menukar tanah pemerintah setempat hanya mempasilitasi dengan mengundang pihak-pihak
yang terkait dan instansi terkait lainnya, misalnya lurah dan dinas lainnya, dan jika pemerintah
setempat tidak dapat menyelesaikannya, dianjurkan untuk mengajukan ke kabupaten atau kota.
Kemudian mengenai kasus tentang yayasan yang akan membangun dalam area 2,5 ha,
tetapi status tanahnya tidak jelas apakah tanah kesultanan atau tanah desa, karena belum jelas
status tanahnya maka harus diklarifikasi terlebih dulu, disamping itu harus melengkapi
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya rekomendasi dari pihak yang terkait
dan apakah sudah sesuai dengan rencana tata bangunan lingkungan.
Penyelenggaraan/ penerapan penggunaan dan pemanfaatan tanah belum secara
keseluruhan sesuai (konsisten) dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, dimana masih ada
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Wawancara dengan Agus T Junaedy, Ka. Sub.Bag. Pengendalian Pertanahaan, Biro Pemerintahan Setda DIY, 10
September 2015.
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penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak konsisten, karena banyaknya
hambatan yang ditemukan dalam penyelenggaraan Penerapan Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan
RTRW adalah :
-

Di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain adalah :
 Tingkat partisipasi masyarakat yang masih sangat kurang;
 Keterbatasan anggaran pemerintah;
 Munculnya sikap ego sektoral/wilayah;
 Meningkatnya koordinasi antar instansi;
 Lemahnya penegakan hukum.
 Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi di
beberapa Kabupaten.

2.

Kota Yogyakarta
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1950 dan Bab X Pasal 32 sampai

dengan Pasal 33 beberapa urusan diserahkan kepada Provinsi DIY sebagai kewenangan otonom,
dan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY,
pengaturan tentang tanah merupakan kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY mendapat
hak untuk mengurus beberapa hal dalam rumah tangganya, salah satu diantara urusan yang
menjadi kewenangan DIY adalah bidang pertanahan dan tata ruang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta mengatur segala aspek keistimewaan DIY, seperti disebut diatas terutama bidang
pertanahan. Khususnya tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten kedudukan tanah tersebut cukup
kuat, dengan demikian maka perlu adanya upaya pendataan, pengukuran kadastral dan
pensertifikatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk penguatan kepastian secara hukum.
Kegiatan inventarisasi dan evaluasi tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG)
memiliki urgensi yang cukup besar, agar diperoleh informasi yang akurat untuk meminimalisir
penyimpangan

dalam

pemanfaatan

tanah-tanah

tersebut.

Diharapkan

Undang-Undang

Keistimewaan DIY ini mampu mendorong dan dijadikan dasar hukum atas kegiatan tersebut
sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang keistimewaan DIY.
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Penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan di daerah merupakan wewenang
Pemerintah daerah dan pemerintah, menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Kepala daerah melaksanakan semua wewenang pemerintah
daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan penataan ruang, meliputi perencanaan,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. DPRD
berfungsi sebagai penyusunan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pengawasan
terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis kabupaten/kota. Dalam
penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut dari awal perencanaan masyarakat dilibatkan dalam
penyusunan RTRW dan RDTRK, misalnya pada saat mengajukan IMB maka salah satu
syaratnya adalah persetujuan masyarakat sekitar, juga untuk kegiatan yang menggunakan tanah
diatas 1 hektar, salah satu syarat pendaftaran izin lokasi adalah sudah melaksanakan sosialisasi
kepada masyarakat sekitar kegiatan tersebut disetujui mereka.
Pengawasan dilakukan oleh bagian pelayanan dan penegakan, jika terjadi pelanggaran
misalnya bangunan yang didirikan oleh pengembang atau pebisnis tidak sesuai dengan izin yang
telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, maka pihak pengawas dan penegak hukum
memberikan peringatan I, atau peringatan II dan jika setelah diperingatkan pihak pengembang
harus mengajukan kembali izinnya, namun jika pihak pengembang masih tetap melanjutkan
pembangunannya, maka pihak pengawas dapat mencabut izin yang telah dikeluarkan tersebut.
Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib70:
1.

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

2.

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang
berwenang.

3.

Mematuhi ketentuan yg ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan

4.

Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai milik umum.
Izin dan prosedur penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Undang-Undang No. 26

Tahun 2007 tentang penataan ruang, tidak diatur secara rinci. Pada Pasal 37 ayat 8

hanya

menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin diatur dengan

70

Pasal 61 UU 26/2007
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peraturan pemerintah. Izin dan prosedur ini kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No.
15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.71
Pada Pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditentukan
bahwa ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah menurut kewenangan
masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun pada Pasal 163 ayat (2)
PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ditentukan bahwa izin
pemanfaatan ruang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disini adanya perbedaan
kewenangan dalam pemberian izin.
Kemudian tentang Pasal 37 ayat 4 yang menentukan : “izin pemanfaatan ruang yang
diperoleh melalui prosedur yang benar, tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW,
dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewengannya. Bagaimana
dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan jauh hari sebelum keluarnya RTRW.
Instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah
tersebut di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :
a.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (dalam perencanaan, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaataan ruang wilayah kabupaten /kota.

b.

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (dalam pemanfaataan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

c.

Dinas Perizinan (dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten/kota.

d.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan Pertanian (dalam pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
e.

Kantor Pertanahan (dalam pemanfaataan ruang dan pengendalian pemanfaataan ruang
wilayah kabupaten/kota.
Dari hasil penelitian Tim pembangunan Kota Yogyakarta dalam penggunaan dan
pemanfaatan masih ada penggunaan dan pemanfaatan yang belum sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah (RTRW) atau Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran
Daerah Tahun 2010 No. 2), misal kegiatan pembangunan yang ada di zona Ruang
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Hasil wawancara dengan Ana Firtina, Kasi Penataan dan Pengaturan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta, tanggal 9 September 2015.
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Terbuka Hijau (RTH), yaitu penurunan jumlah RTH terutama di kawasan perkotaan
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan pembangunan yang semakin
pesat di kawasan perkotaan serta pertumbuhan penduduk yang menyebabkan kebutuhan
akan lahan semakin meningkat. Kebutuhan akan lahan di daerah perkotaan membuat
berkurangnya luasan lahan RTH.
Dampak perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak konsisten dengan
RTRW berdampak negatif terhadap lingkungan dan kondisi perekonomian, sebagai
contoh seperti pemukiman di sepanjang sungai yang seharusnya diperuntukkan sebagai
ruang terbuka hijau/sempadan sungai menjadi pemukiman kumuh dan tidak tertata.
Selain itu, sungai menjadi kotor dan mengalami pendangkalan sehingga dapat
menyebabkan terjadinya banjir. Sebaliknya bisa pula berdampak positif misalnya
penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk perumahan, pertokoan dan hotel yang tidak
sesuai denga RTRW yang berada di zona pemukiman. Dengan kegiatan tersebut dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat, karena adanya penyerapan tenaga kerja dan
kerjasama dengan usaha swadaya masyarakat sekitar lokasi.
Implikasi kebijakan bagi instansi yang terkait sehubungan dengan terjadinya
perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap RTRW, instansi terkait
menggunakan RTRW sebagai pedoman dalam penerbitan izin penggunaan dan
pemanfaatan tanah . Apabila ada penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai
dengan RTRW maka tidak akan diberikan izin. Yang menjadi masalah adalah apabila
mereka tidak mengajukan izin atau penggunaan tanah yang sudah lama sebelum
keluarnya RTRW.
Apabila terjadi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak konsisten
dengan RTRW, maka akan ditangani oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dan Dinas Ketertiban.
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Hambatan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Penerapan RTRW Di Kota
Yogyakarta
Hambatan penggunaan dan pemanfaatan yang ditemukan di Kota Yogyakarta antara lain
adalah :
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Kurangnya koordinasi antara instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
dalam penyelenggaraan penerapan penggunaan dan pemanfaatan tanah dikaitkan dengan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



Rendahnya kesadaran masyarakat dan swasta dalam menggunakan dan memanfaatkan
tanahnya.

Mereka tidak mengajukan permohonan izin perubahan penggunaan tanah

sehingga terjadi ketidaksesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR serta peraturan zonasi (PZ).


Beberapa wilayah sudah berdiri bangunan jauh sebelum adanya RTRW dan RDTR,
sehingga bangunan tsb tidak sesuai dgn tata ruangnya. Misalnya bangunan yg ada di
sepanjang sempadan sungai. Sedangkan kawasan tersebut masuk zona RTH (Ruang
Terbuka Hijau).

3.

Kabupaten Sleman
Pada Kabupaten Sleman Penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah di daerah

adalah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah berfungsi untuk melaksanakan,
menyelenggarakan, mengatur, dan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai
Perda Tata Ruang di wilayahnya. DPRD selain berfungsi membuat peraturan juga mengawasi
pelaksanaannya.
Instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah di
daerah Sleman adalah :
e.

Bappeda : pencermatan tata ruang;

f.

Dinas PU Pengairan, Perumahan : pencermatan dalam penggunaan pemanfaatannya,
misalnya untuk rumah tinggal, bengkel, hotel, kondotel, salon dengan tetap memperhatikan
resapan air, sempadan sungai, sempadan jalan;
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Hasil wawancara dengan Ana Firtina, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah Kantor pertanahan Kota
Yogyakarta.
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g.

Badan Lingkungan Hidup : pencermatan dalam AMDAL, UKL-UPL.

h.

Pemerintah Desa : pencermatan dalam tanah-tanah kas desa;

i.

Dinas Perizinaan : pencermatan persyaratan perizinan;

j.

Dinas Pertanian : pencermatan tanah-tanah pertanian (alah fungsi lahan);

k.

Kantor Pertanahan ; pencermatan dari administrasi pertanahan.
Di Kabupaten Sleman penggunaan dan pemanfaatan tanah yang telah ditetapkan tidak

semuanya sesuai dengan dengan RTRW, RTRWnya masih global, masih diperlukan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) untuk pelaksanaan izin. Pemerintah dalam hal penyelenggaraan
RTRW adalah mengendalikan pemanfaatan tata ruang melalui perizinan yang secara berkala (5
Tahun) akan dievaluasi.73Perizinan dan prosedur penggunaan dan pemanfaatan tanah
mendasarkan pada UUPR.
Dampak akibat tidak konsistensi penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTRW
terhadap lingkungan dan kondisi perekonomian sehingga :
-

Menimbulkan kecemburuan dan kebingungan di masyarakat, contohnya : Sebidang tanah
masuk dalam kawasan RTRW adalah pertanian lahan basah. Masyarakat yang mengajukan
izin pengeringan ditolak karena tidak sesuai dengan Tata Ruang, namun disekitar lokasi
telah banyak berdiri perumahan. Hal seperti ini memunculkan kebingungan di masyarakat.
Warga yang sudah mau mengurus izin secara prosedural supaya bangunnya memiliki IMB
ditolak karena tidak sesuai dengan RTRW sedangkan perumahan besar dengan enaknya
mendirikan bangunan tanpa mengurus IMB. Hal-hal seperti ini kalau dibiarkan tanpa ada
teguran akan memberikan contoh tidak baik.

Masyarakat menjadi apatis dan malas

mengurus izin. Adanya pembiaran seperti itu tanpa terasa menjadikan luas lahan pertanian
yang beralih fungsi selalu meningkat setiap tahunnya.
-

Peraturan menjadi saling tumpang tindih karena menonjolkan ego masing-masing.

-

Pembangunan menjadi kurang terarah, perekonomian tidak optimal. Tidak ada penataan dan
penataan ruang menjadi tidak beraturan serta memunculkan lingkungan kumuh, tidak sehat.
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Hasil wawancara dengan Nurul Kartika Andiyani, Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman, tanggal 9 September 2015.
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Pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai RTRW akan menjadi
kewenangan Kejaksaan untuk memprosesnya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
UU Penataan Ruang.
Dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah tanah berdasarkan RTRW masyarakat harus
dilibatkan. Karena tujuan RTRW ini adalah agar teciptanya lingkungan yang
sehat,teratur, dan perekonomian meningkat.
Apabila terjadi pelanggaran terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak
sesuai dengan RTRW sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Hambatan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Penerapan RTRW Di Kabupaten
Sleman
Di Kabupaten Sleman Penyelenggaraan Penerapan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
belum sesuai dengan UU Penataan Ruang hal ini disebabkan karena :


Kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya tata ruang. Sosialisasi kepada masyarakat
masih diperlukan agar masyarakat menjadi lebih peduli dengan kebijakan pemerintah.
Sebagian masyarakat belum ada rasa ”handarbeni” atau rasa memiliki (ironisnya malah
mereka yang mempunyai kekuasaan), misalnya pemahaman masyarakat yang merasa
dirugikan dengan adanya penetapan suatu wilayah/kawasan dalam RTRW. Di Kabupaten
Sleman ditetapkan adanya Kawasan Rawan Bencana(KRB) Merapi I, II, III ditetapkan
bukan untuk unian. Sebagai gantinya Pemerintah sudah menyediakan Hunian tetap
(Huntap) Ada juga daerah yang ditetapkan sebagai daerah resapan air. Hal ini menjadikan
masyarakat merasa dirugikan karena pertumbuhan ekonomi menjadi lamban. Pada
akhirnya warga menyelenggarakan usaha atau membangun tempat tinggal tanpa izin,
karena izin tidak akan terbit yang berakibat banyak bangunan/usaha tanpa izin. Sebenarnya
maksud Pemda adalah melindungi warga agar tidak bertempat tinggal diwilayah tersebut.



Berbagai kepentingan yang saling berhadapan satu sama lain. Misalnya suatu wilayah
berdasarkan RTRW untuk pertanian lahan basah namun tetap mendirikan bangunan untuk
usaha bengkel meskipun izinnya ditolak.



Keterbatasan dari penyelenggaraan pembangunan, kurang konsisiten dalam penerapannya
karena masih tebang pilih. Bisa dibilang tidak ada penegakan hukum sehingga masyarakat
86

cenderung tetap melakukan pembangunan/usaha di wilayah yang dilarang karena
”pembiaran” atau tidak ada penegakan hukum.
Hambatan yang utama dan pertama adalah kurangnya kesiapan pemerintah untuk
menyelenggarakan penggunaan dan pemanfaatan tanah; kurangnya sosialisasi kepada
masyarakat sehinnga tidak ada kepedulian kepada lingkungan; lemahnya penegakan hukum.

4.

Kabupaten Bantul
Dasar hukum penyelenggaraan atau penerapan penggunaan dan pemanfaatan tanah

mengacu pada Perda Kabupaten Bantul No.4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Perda Kabupaten Bantul No. 33 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kec.
Sewon dan kajian akademis untuk RDTR Kec. Bantul, Banguntapan, Pleret, Kasihan, Pajangan,
Sanden, Kretek, Jetis, Srandaaakan, Pandak, Bambanglipuro, Dlingo, Sedayau, Piyungan,
Imogiri dan Kec. Pundong.74
Penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan di daerah Kabupaten Bantul ada pada
Pemerintah Daerah (Bupati). Setiap penyusunan Perda RTRW atau RDTR Bupati dan DPRD
bersama-sama memutuskan / menyetujui atau ditolaknya peraturan tersebut.
Instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah:
l.

Dinas Pertanian dan Kehutanan

m.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

n.

Dinas Pekerjaan umum (DPU)

o.

Kantor Pertanahan

p.

Bagian Hukum

q.

Dinas Sumber Daya Air (SDA)

r.

Bagian Tata Pemerintahan

Kewenangannya adalah memberikan pertimbangan teknis alih fungsi lahan dan atau penggunaan
dan pemanfaatan tanah

sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
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Hasil wawancara dengan Fatimah Asri Maryanti, Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul.
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Hambatan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Penerapan RTRW
Hasil penelitian Tim di Kabupaten Bantul, hambatan yang ditemukan dalam penyelenggaraan/
penerapan penggunaan dan pemanfaatan tanah antara lain adalah :


Dalam kawasan pertanian yang harusnya merupakan untuk kegiatan pertanian,
namun realita existing penggunaan peruntukan bukan untuk kegiatan pertanian.



Belum adanya kesamaan persepsi antara anggota Tim Koordinasi Pemerintah
Kabupaten Bantul yang menyebabkan kendala dalm menentukan kebijakan, yaitu
antara lain :
a.

Toponimi

b.

Sempadan sungai, jalan, irigasi/saluran dan pantai.

Toponimi adalah
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studi tentang nama-nama tempat (nama-nama geografi) yang diberikan pada

kenampakan-kenampakan fisik dan kultural, seperti nama-nama kota, sungai, danau, gunung,
teluk, pulau, kampung dan sebagainya, baik untuk tujuan pemetaan ataupun untuk tujuan
penulisan dokumen, seperti Gunung Kidul di DIY.

D.

Implikasi berlakunya Undang-undang Tentang Pemerintah Daerah terhadap
Undang-undang Penataan Ruang
Penyelenggaraan penatagunaan tanah merupakan tugas pemerintah pusat yang

pelaksanaannya di daerah berdasarkan dekonsentrasi atau medebewind. Kewenangan Pemerintah
Daerah diatur dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah
dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan Perpu No. 2 Tahun 2014 yang sudah ditetapkan menjadi
Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, dimana daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan
memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya.
Dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan kewenangan Pemerintah Daerah adalah :
1.

Melaksanakan perundang-undangan dibidang pertanahan, UUPA dan peraturan
pelaksanaannya, seperti yang diterapkan dalam kasus-kasus pemberian hak , pemindahan
hak serta pendaftaran tanah dan lainnya.
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2.

Menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan keadaan daerahnya
masing-masing (Pasal 14 ayat (2) UUPA);

3.

Menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan keadaan daerahnya
masing-masing (Pasal 14 ayat (2) UUPA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf
h UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu Rencana tata ruang wilayah
provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten /kota.

4.

Menerapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Dalam kasus-kasus penyediaan tanah, dalam rangka pemberian hak atas tanah kepada
orang atau badan hukum untuk keperluan pribadi (mendirikan rumah tempat tinggal)
maupun untuk kegiatan usaha (bisnis), tanah yang tersedia yang dimohonkan Hak Milik,
Hak Guna Bagunan atau Hak Pakai peruntukannya harus sesuai dengan RTRW yang
berlaku. Begitu pula dalam rangka permohonan Izin Lokasi untuk memperoleh dan
menggunakan tanah bagi penanaman modal asing atau dalam negeri wajib
memperhatikan RTRW yang berlaku di Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.
Hal tersebut berarti bahwa bidang tanah yang dimohonkan sesuatu hak atas tanah
atau bidang tanah yang akan dibeli atau tanah yang akan diperoleh melalui pembebasan
hak atau pelepasan hak oleh suatu PT. Untuk keperluan proyeknya atau untuk keperluan
bisnis, terlebih dahulu harus diketahui apakah bidang tanah tersebut menurut RTRW
yang berlaku boleh digunakan untuk perumahan/hunian, kegiatan usaha, kegiatan industri
atau proyek pembangunan perumahan (real estate) atau kawasan industri. Apabila
perusahaan tersebut dalam rangka penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh
perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh
perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.76
Kewenangan pemerintah daerah yang sedemikian besar dapat menimbulkan
potensi penyalahgunaan wewenang dalam hal penatagunaan tanah dan hal ini telah
banyak terjadi dimana RTRW yang telah ditetapkan banyak ditabrak oleh pemerintah
daerah itu sendiri dengan pemberian izin terkait kepada masyarakat dan pengusaha.
Kewenangan pemerintah daerah dalam hal penatagunaan tanah tersebut tentunya harus

76

Lihat Pasal 3 PMDN/KA-BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi
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mendapat pengawasan yang lebih kuat, mengingat fungsi pengawasan yang dilakukan
oleh DPRD sampai saat ini belum mengatasi persoalan tersebut.77
Agar dapat mengkoordinir seluruh kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan
penatagunaan tanah perlu dibentuk Kementerian Koordinator Sumber Daya Alam. Nantinya
diharapkan Kementerian Koordinator SDA ini dapat membawahi Kementerian-Kementerian
yang memiliki kewenangan dalam pemberian perizinan penggunaan tanah, sehingga tidak terjadi
tumpang tindih pemberian perizinan penggunaan tanah tersebut;
Mengenai izin pemanfaatan dan penggunaan tanah, pemberian izin diberikan oleh Dinas
perizinan setelah mendapat rekomendasi atau pertimbangan dari hasil rapat koordinasi instansi
yang terkait.78
Dinas PU79, dalam melaksanakan kegiatan kedinasan selalu berdasarkan kepada Perda
sesuai dengan bidang yang ditangani, Perda dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum sebagai tindak lanjut dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perda
merupakan dasar bagi dinas untuk memberikan rekomendasi, rekomendasi merupakan hasil rapat
koordinasi oleh Badan koodinasi, rekomendasi yang telah dibahas diputuskan dalam rapat
diantara dinas yang terkait lainnya, misalnya untuk membuat jalan yang diajukan oleh dinas
perhubungan harus ada rekomendasi dari dinas-dinas yang terkait. Seperti Perda No. 4 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030,
pembentukannya berdasarkan kepada Undang-Undang Bangun Gedung, Perda dibentuk atas
pembahasan bersama dengan instansi terkait dan DPRD setempat. Pengawasan, untuk
memberikan rekomendasi bahwa suatu

daerah merupakan kawasan hijau, kuning atau

pemukiman dilakukan pemetaan, berdasarkan pemetaan kawasan tersebut tidak merupakan
kawasan pemukiman, namun sebelumnya dikawasan tersebut sudah merupakan pemukiman,
berdasarkan pemetaan tersebut maka kawasan yang sebetulnya tidak dapat dijadikan kawasan
pemukiman tetapi sebelumnya daerah tersebut sudah ada masyarakat yang membangun
perumahan, maka terhadap kawasan tersebut dapat dikatakan kawasan kuning dalam arti
dikawasan dimaksud boleh membangun atau tidak.
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Berkaitan perbatasan antara daerah kota, kabupaten bahkan dengan propinsi sering kali
menimbulkan konflik sebab masing-masing pihak meklaim bahwa daerah itu merupakan milik
masing-masing (Kota, kabupaten dan propinsi), untuk penyelesaiannya kemudian diadakan
pertemuan atau rapat Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah yang anggotanya terdiri dari instansi
terkait untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan atau rekomendasi yang diperlukan.
Izin untuk daerah kota dilingkungan DIY ini, pihak pemerintah memberikan izin setelah
mendapat rekomendasi dengan melihat Rencana Tata Ruang (RTRW), kemudian Rencana Dasar
Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang diajukan oleh
instansi terkait, setelah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan terpenuhi maka Dinas Perizinan
dapat memberikan izin, mengenai prosedur perizinan ini sesuai dengan peraturan daerah masingmasing.80Bahwa berdasarkan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, beserta izin
membangun gedung menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM KONSISTENSI
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH SESUAI
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN RUANG

Hukum penataan ruang berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang yang didominasi dengan “sistem perencanaan” Planungssytem)-“ sistem
penataan ruang dari atas kebawah”, yang menimbulkan kerugian dan kesengsaraan, yang tidak
terkirakan(aspek ekonomi, non ekonomi, non ekonomi-ekologi, sosial), karena mengabaikan
Gegenstromprinzip dalam penataann ruang (prinsip saling berdampingan), yang memulai
penataan ruang dari bawah keatas, yaitu dari Tata Ruang Desa ke Tata Ruang Supra Desa,
sebagai sistem perencanaan dalam penataan ruang, sehingga penataan ruang tedensial “sekedar”
koreksi terhadap tata ruang yang ada untuk kepentingan yang sifatnya darurat, misalnya prioritas
untuk kepentingan keamanan lingkungan dari bencana banjir, longsor (“sistem pengembangan”Entwicklungssytem). Prinsip tata ruang ini pada dasarnya menuntut adanya perencanaan daerah
(perencanaan sektor-sektor), uang (investasi) dan waktu diadakan dalam waktu bersamaan.81
Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan hasil dari
pemerintah yang dibentuk berdasarkan kemauan pemerintah dikenal dengan istilah top down
bukan atas prakarsa dari masyarakat atau bottom up, yang menjadi permasalahan disini karena
dibentuk oleh pemerintah sedangkan yang menjadi akar permasalahaan Indonesia belum punya
peta dasar tunggal baik nasional maupun daerah.82Tiadanya peta dasar (exisnya multi peta dasar),
menyebabkan tidak dapat dimungkinkan dibuatnya perencanaan, pelaksanaan dan kontrol
(sistem organisasi administrasi) untuk penguasaan tanah (land tenure) dan atau penggunaan
tanah (land use) masing-masing sektor secara konstruktif dan tidak dimungkinkan adanya
penataan ruang dan zonasi yang stabil atau sustainable. Exisnya multi peta dasar paralel dengan
adanya egoisme sektoral dan internsektoral dalam administrasi negara, serta impotesialnya
implementasi produk-produk lembaga legislatif, seperti UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospatial serta perundang-undangan lainnya.
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Peta dasar ini di BPN sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bahwa adanya UU
Geospatial tujuannya adalah untuk mengintegrasikan dengan peta dasar tunggal, peta dasar
tunggal ini menuntut suatu managemen sendiri (one management), mengenai one management
ini sudah ada penelitian dengan judul “Peta Integrasi Kawasan Pesisir untuk Wisata di Gunung
Kidul yang dilakukan oleh UGM, dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat overliving antara
dinas prikanan dengan dinas pariwisata, hal ini terjadi karena masing-masing pihak merasa
sama-sama mempunyai kepentingan dan berwenang di daerah dimaksud, karena sistem
pengembangannya dan perencanaannya top down. Dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang secara irarkhi untuk kawasan strategis akan dibuatkan UU tersendiri, tetapi
implementasinya atau pelaksanaannya belum jelas.
Dengan melihat peta dasar tunggal (memuat data-data dan informasi) yang tumpang
tindih sehingga menimbulkan konflik antara kabupaten dan kota dan bahkan propinsi, karena
berdasarkan PP No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang
Wilayah menetapkan bahwa untuk rencana tata ruang ditambahkan 2,5 km untuk kabupaten,
untuk propinsi 10 km, jika terjadi konflik, maka wilayah tersebut tidak dapat dimanfaatkan baik
oleh pemerintah kota maupun kabupaten dan propinsi, konflik ini biasanya bersumber dari
sumber daya alam yang ada diantara batas wilayah tersebut. Jika dikaitkan dengan data subyek
dan obyek ( data luas wilayah) maka hukum harus logis karena pada level pertama hukum itu
adalah hukum positif dalam hal ini UU dan ilmu hukum, ilmu hukum ini tujuannya untuk
memecahkan masalah dalam hukum positif, kemudian teori hukum, yang menjembatani untuk
mencapai hukum nasional, hukum nasional ini harus berkelanjutan dan berkesinambungan,
filsafat hukum untuk mentranformasi dalam mencapai kebenaran dan ditunjang oleh ilmu dan
teknologi.
Dalam penjelasan umum alinea akhir UUPA menjelaskan bahwa : ”Untuk mencapai apa
yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara dalam bidang agraria perlu ada adanya suatu rencana
(‟‟planning”) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa
untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara: Rencana Umum (”National planning)
yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana
khusus (”regional planning”) dari tiap-tiap daerah (lihat pasal 14 UUPA). Dengan adanya
planning itu, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat
membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara

dan rakyat.

Seperti petani untuk
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mencapai kesejahteraan kehidupan petani atau rakyat, sedangkan Indonesia sendiri belum
mempuyai difinisi apa yang dimaksud dengan petani, yang ada yaitu syarat – syarat mengenai
petani, adalah :
a.

Warganegara Indonesia

b.

Mengadakan kegiatan pertanian

Jika suatu wilayah sebelum UU No.26 Tahun 2007 telah dimanfaatkan, maka pada
tingkatan tertentu diberikan wadah untuk kepentingan pihak tersebut atau eksistensi keberadaan
manusia. Mengenai UU Tata ruang ini karena bersifat Top down, maka kepada pihak-pihak yang
dirugikan diberikan haknya sebagai gantikerugian apabila tanahnya dimanfaatkan.
Berkaitan dengan otonomi daerah maka seharusnya untuk masyarakat harus ada

tata

ruang desa, yang mengandung data-data, subyek dan obyeknya, oleh sebab itu sesuai dengan
status hukum maka perlu ditinjau lagi Tata Ruang Wilayah. Mengenai tata ruang ini berkaitan
dengan status hukum tanahnya, apakah tanah negara, tanah ulayat atau tanah individu. Mengenai
tanah ulayat sudah ada RUUnya namun sampai sekarang belum jadi, tanah ulayat ini merupakan
tanah adat yang mengandung nilai-nilai budaya dan merupakan tanah yang dimiliki secara turun
temurun.

A.

Analisis Umum
Analisis umum disusun untuk menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan
di Bab I Bagian C, yaitu: (1) mengetahui konsistensi penggunaan dan pemanfaatan tanah
terhadap RTRW sesuai dengan UU 26/2007; dan (2) mengetahui hambatan yang
ditemukan dalam penerapan RTRW berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan
tanah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dengan mencari solusinya. Bagian
analisis umum ini disusun berdasarkan temuan lapangan yang sangat terbatas di Provinsi
DIY dengan tiga kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian yaitu Kota Yogyakarta,
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

1.

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sesuai dengan Penataan Ruang
Sesuai dengan PP 16 Tahun 2004, penggunaan dan pemanfaatan tanah, termasuk
perizinan penggunaan ruang, harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
(RTRW) yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah oleh setiap provinsi dan
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kabupaten/kota. Sampai dengan saat ini, masih ada tujuh (dari 34) provinsi, 68
(dari 415) kabupaten dan enam (dari 93) kota yang belum menyelesaikan rencana
tata ruang wilayahnya. Bila mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh PP
26/2007, rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) harus diselesaikan pada
Tahun 2009 sedangkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRWK)
harus selesai pada Tahun 2010.
RTRWP/K yang berupa rencana umum (skala 1:250.000 untuk RTRWP dan skala
1:50.000 dan 1:25.000 untuk RTRWK) adalah tahap awal pencapaian
kesepakatan antar sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan
daerah. Kesepakatan awal ini harus dituangkan lebih lanjut ke dalam rencana
yang lebih detail tata ruang (RDTR) atau rencana rinci tata ruang (RRTR) untuk
setiap RTRWP/K yang telah selesai disusun. RRTR dan RDTR ini dengan skala
1:5.000 bahkan lebih rinci lagi, sangat penting untuk segera diselesaikan.
Penyelesaian RRTR akan banyak menyelesaikan berbagai permasalahan
pemanfaatan ruang dan menjadi pra kondisi untuk mencapai penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang sesuai dengan RTRW sesuai dengan amanat UU 26/2007
tentang Penataan Ruang. Masalah dalam kesepakatan antar sektor yang
menggunakan rencana sektoral yang berbeda, serta skala peta yang beragam,
dapat diselesaikan pada saat penyusunan RRTR. Di dalam RRTR, seluruh
perbedaan rencana dan peta ‟dipaksa‟ untuk sepakat dalam skala yang sama dan
tidak boleh berbenturan sama sekali pemanfaatan ruangnya.Sampai dengan saat
ini, penyusunan RRTR dan peraturan zonasi adalah salah satu cara penting yang
sudah diidentifikasi dapat digunakan untuk menjadi resolusi bagi berbagai konflik
antara UU sektoral di tataran yang sangat teknis. Identifikasi berbagai peraturan
yang berpotensi konflik tersebut cukup banyak sesuai dengan yang telah
diidentifikasi di Bab II Bagian E.
RRTR yang disusun oleh K/L/provinsi/kabupaten/kota dengan skala 1:5.000 akan
semakin mendekati skala peta yang digunakan oleh BPN pada saat memberikan
hak penggunan dan pemanfaatan tanah kepada masyarakat yang menggunakan
peta dalam skala 1:1.000 dan 1:2.500. Dengan semakin dekatnya skala peta ini,
perbedaan antara rencana tata ruang dengan pemberian hak akan semakin
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menurun. Pada akhirnya, pemanfaatan dan penggunaan tanah akan sesuai dengan
rencana tata ruang. Demikian pula halnya dengan izin pemanfaatan ruang yang
dikeluarkan oleh berbagai sektor. Sektor yang mengeluarkan izin harus didorong
untuk menggunakan peta yang sangat rinci, sehingga tidak berbeda dengan RRTR
yang sesuai dengan amanat UU 26/2007.

2.

Hambatan Pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Tanah dalam Penataan
Ruang
Hambatan pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah yang sesuai dengan
penataan ruang berakar dari tiga kerangka pelaksanaan pembangunan yang telah
diidentifikasi di dalam RPJMN 2015-2019 yaitu kerangka regulasi, kerangka
kelembagaan dan kerangka pendanaan. Kerangka regulasi yang telah disusun
dapat mendukung penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan penataan
ruang. Namun, peraturan yang tidak sinergis satu dengan lainnya, dapat
menghambat proses tersebut. Regulasi berbagai sektor yang menggunakan ruang
dan tanah telah diidentifikasi di Bab II Bagian E.
Dari hasil analisis singkat tersebut, sementara dapat disimpulkan bahwa
pemanfaatan ruang tidak bisa terlepas dari berbagai peraturan sektoral yang
masing-masing memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perizinan pemanfaatan
ruang secara mandiri. Perizinan yang tidak terpadu yang bermuara dari berbagai
peraturan sektoral yang tidak sinergis, pada akhirnya akan menimbulkan konflik
dalam pemanfaatan ruang. Penanggung jawab di Bidang Tata Ruang Nasional dan
daerah pada akhirnya harus melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang
basis pemanfaatan ruangnya adalah berbagai regulasi sektoral yang tidak sinergis.
Untuk itu dibutuhkan keserasian antar regulasi yang dimulai dari tingkat undangundang sampai dengan peraturan menteri, juga peraturan daerah.
Pengendalian pemanfaatan ruang dengan berbagai instrumen yang telah tercantum
di dalam PP 15/2010 yaitu rencana detail, peraturan zonasi, sanksi dan insentif
dalam penataan ruang. Seluruh instrumen tersebut membutuhkan juga kriteria
yang ditetapkan oleh berbagai sektor terutama untuk pemberian insentif dalam
penataan ruang.
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Kerangka kelembagaan yang baik diperlukan untuk mendorong pemanfaatan
ruang dan penggunaan tanah yang sesuai dengan penataan ruang. Kelembagaan
dalam penataan ruang berfungsi penting dimulai dari pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Khusus untuk pelaksanaan ruang,
proses yang dibutuhkan adalah perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Untuk perencanaan, dibutuhkan institusi perencana yang
baik. Sementara untuk pemanfaatan ruang, dibutuhkan kesamaan persepsi dan
penguasaan pengetahuan untuk pemanfaatan ruang oleh para pihak. Sosialisasi
dan tata cara pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan PP Peran Masyarakat
dalam Penataan Ruang yang belum seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah
daerah, terutama yang masih dalam proses perencanaan ruang. PP tersebut juga
mengamanatkan pengendalian pemanfaatan ruang yang wajib mengikut sertakan
para pihak. Lembaga penting yang terlibat langsung di daerah adalah Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang kewenangannya sudah dirinci
di Bab II Bagian E.7. Dalam Permendagri tersebut, kewenangan di BKPRD
dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan dan pemanfaatan serta pengendalian
pemanfaatan ruang. Ujung tombak pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sampai dengan saat ini, jumlah
PPNS baru mencapai 400 orang yang masih belum memadai untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang di seluruh kabupaten/kota.
SKPD di daerah yang menangani bidang tata ruang juga sangat beragam. Belum
banyak yang berupa dinas mandiri yang secara khusus menangani bidang tata
ruang. Sebagian masih bergabung dengan dinas pekerjaan umum ataupun dinas
permukiman. Gabungan beberapa urusan di dalam satu SKPD menurunkan
prioritas bidang tata ruang. Selain itu, dengan lingkup koordinasi yang besar,
antarsektor, membutuhkan eseloneering yang cukup tinggi.

2.

Analisis Khusus
Ketentuan mengenai pertanahan dan penataan ruang dalam UU No. 13 tahun 2012 tidak

cukup sebagai acuan pengaturan keistimewaan tata kota Yogyakarta. Pertimbangan
keistimewaan harus berdasarkan akar sejarah dan budaya.
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1.

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sesuai dengan Penataan Ruang
Implikasi kebijakan bagi instansi terkait sehubungan dengan terjadinya perubahan
penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
pada prinsipnya kegiatan pelayanan di jajaran BPN (Kantor Pertanahan) akan mengacu
pada arahan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang, baik yang
telah tertuang dalam RTRW Kabupaten ataupun dalam Rencana Detail Tata Ruang.
Untuk saat ini terkait kesesuaian tata ruang menjadi syarat wajib dalam
penggunaan dan pemanfaatan tanah. Rencana tata ruang wilayah merupakan hasil analisis
kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW adalah perbandingan antara kawasan
menurut tata ruang dengan kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini.83 Permasalahan
kebijakan pengaturan dan penguasaan tanah bekas swapraja di Daerah Istimewa
Yogyakarta pada masa lalu, saat ini belum dapat menyelesaikan persoalan pertanahan di
Daerah Istimewa Yogyakarta, karena masih saja timbul masalah ketidakpastian hukum
atas tanah-tanah lembaga Kraton Kasultanan (Sultan Ground) dan Kadipaten Pakulaman
(Pakualaman Ground). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada pasal 7 ayat (2) huruf
d dan khususnya pasal 32 dan pasal 33 yaitu tentang kewenangan istimewa dalam
pertanahan, diharapkan tindak lanjut kebijakan Peraturan Daerah Istimewa yang akan
diterbitkan tentang tanah Kraton Kasultanan dan Kadipaten Pakulaman dapat
disinkronkan dengan Hukum Tanah Nasional, khususnya UUPA Tahun 1960 sehingga
mampu menjawab kekosongan hukum dalam menetapkan subyek dan obyek hak atas
tanah bekas Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.
Permasalahan utama selama ini tanah-tanah Swapraja atau Bekas Swapraja di
Daerah Istimewa Yogyakarta , pada waktu mulai berlakunya UUPA yang seharusnya
beralih kepada Negara, tidak dapat diberlakukan.
Ground (PAG) dengan pola pendekatan historis, yuridis, sosiologis, ekonomi dan
politik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang. Identifikasi
permasalahan utama tentang bagaimana pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah dahulu dan saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta serta
mensinkronkan pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan
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tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dengan harapan dapat mengetahui
pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dahulu dan saat
ini dan mensinkronkan pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan
pemanfaatan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengelolaan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama penggunaan
dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW disesuaikan melalui
penyelenggaraan penatagunaan tanah. Pengelolaan Pertanahan adalah suatu kegiatan
penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian
hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan perundangundangan tentang pertanahan, penyelesaian konflik dan pengembangan budaya hukum
serta penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang
berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum. Hukum Agraria/Tanah
Nasional dalam arti luas merupakan suatu kelompok berbagai hukum yang mengatur hakhak penguasaan atas sumber-sumber daya alam.

2. Hambatan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Penataan Ruang Ditinjau
Dari Segi Substansi Dan Solusinya
Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan
mengambil sampel satu Kota dan dua Kabupaten hambatan yang ditemukan khususnya
dari segi peraturan yang berlaku. Dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah yang
berkaitan dengan penataan ruang, terutama dari segi pengaturan berdasarkan kepada UU
No. 13 Tahun 2012, UU No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah dari Provinsi/Kota/
Kabupaten masing-masing, maka masih terdapat wilayah yang belum mempunyai
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi. Selain itu sentralistik
kewenangan penentuan lokasi pada wilayah Kabupaten/Kota yang menyebabkan
munculnya sikap ego sektoral/ wilayah dan lemahnya penegakan hukum. Begitu pula
dalam rangka permohonan Izin Lokasi untuk memperoleh dan menggunakan tanah wajib
memperhatikan RTRW yang berlaku di Kabupaten atau Kota tersebut, hal ini dapat
menimbulkan konflik perbatasan antar Kabupaten/Kota.
Hambatan –hambatan tersebut juga tidak terlepas dari sejarah pengaturan pada
waktu masa kolonial yang masih berlaku. Kemudian untuk ketertiban penggunaan dan
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pemanfaatan tanah sesuai dengan penataan ruang di daerah Provinsi DIY perlu peraturan
pelaksanaan lebih lanjut dari UU No. 26 Tahun 2007 yang berkaitan dengan PP
Penatagunaan Tanah, yang disesuaikan dengan UU Keistimewaan DIY.

SOLUSI
Solusi

terhadap

hambatan

yang

ditemukan

dalam

penyelenggaraan/penerapan

penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata tata Ruang Wilayah adalah :
b.

Perlunya koordinasi dan kerjasama antar sektor yang baik di antara para pihak, mulai dari
Kementerian/Lembaga (K/L) dipusat hingga instansi daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)(Provinsi dan Daerah) terkait, sehingga dalam penerapan penggunaan dan
pemanfaatan tanah dapat sesuai (konsisten) terhadap Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang.

c.

Perlunya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan
dan penggendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga sesuai dengan RTRW.

d.

Penyesuain RDTR dan peraturan Zonasi dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi di
lapangan pada saat ini.
Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, perlu melibatkan dan meningkatkan

kesadaran/ pengetahuan masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah yaitu
melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan :
-

menempatkan informasi RTRW di tempat strategis, dengan harapan masyarakat
mengetahui rencana penggunaan suatu kawasan.

-

mempublikasikan informasi RTRW melalui berbagai media cetak, media elektronik,
aparat desa/kelurahan, dan kecamatan.

-

berdialog lansung dengan masyarakat terhadap akan adanya kegiatan pembangunan.

-

pengetahuan/ pembekalan kepada masyarakat ini bisa jadi masyarakat ikut mengontrol
(kontrol sosial) namun jangan menjadi sebaliknya, karena ada sebagian masyarakat ada
memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu sehingga menghambat pembangunan.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan/ penerapan penggunaan

dan pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW perlu :
-

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata ruang;

-

Memberikan pagu anggaran yang proposional;
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-

Meningkatkan koordinasi antar instansi;

-

Meningkatkan penegakan hukum.

-

Mereview atau melakukan pencermatan terhadap peta RTRW lama atau yang sudah ada
sebelumnya.

Begitupun Pemerintah Daerah dan DPRD harus bersama-sama konsisten dalam pelaksanaan dan
pengawasan dari pelaksanaan Tata Ruang dan meningkatkan penegakan hukum serta
mempercepat diterbitkannya Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi tiap
wilayah Kota/Kabupaten.
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BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan

1.

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap RTRW belum konsisten dengan UndangUndang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu masih adanya pelanggaran
RTRW yang telah ditetapkan. Selanjutnya belum adanya ketentuan lebih lanjut mengenai
penatagunaan tanah, berupa Peraturan Pelaksanaan atau Peraturan Pemerintah sebagai
tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, serta ketiadaan lembaga pengawas terhadap seluruh penatagunaan tanah baik di
tingkat daerah maupun tingkat pusat telah turut mempengaruhi konsistensi penggunaan
dan pemanfaatan tanah terhadap RTRW yang ada. Sebagai catatan, UUPR memiliki
kelemahan karena ketiadaan interpretasi mengenai ”SDA lainnya” sebagaimana mengacu
pada Pasal 33 ayat (5), sehingga tidak memberi ruang untuk dapat segera menyusun PPnya. Selain Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terdapat banyak
peraturan perundang-undangan di sektor agraria (pertanahan dan SDA lainnya) yang
secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi konsistensi penggunaan dan
pemanfaatan tanah terhadap rencana tata ruang yang ada.

2.

Hambatan yang ditemukan dalam penerapan RTRW berkaitan dengan penggunaan dan
pemanfaatan tanah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan antara lain adalah :
a.

Kurangnya koordinasi dan kontrol diantara instansi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD ) terkait penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan tanah
serta lemahnya penegakan hukum;

b.

Kurangnya

sosialisasi

penyelenggaraan

kepada

masyarakat

luas

mengenai

pentingnya

penggunaan dan pemanfaatan tanah yang konsisten dengan

RTRW. Hal ini berdampak juga pada terbatasnya pemahaman dan kepedulian
masyarakat untuk mentaati sekaligus melakukan fungsi kontrol dan pengawasan
terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah yang melanggar (tidak konsisten
dengan RTRW).
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c.

Sistem penataan ruang yang mengabaikan prinsip saling berdampingan
(Gegenstromprinsip), yang tidak dapat diselesaikan hanya sekedar koordinasi dan
integrasi. Untuk itu, penyelesainya yang konstruktif, terutama dari Presiden dan
lembaga Legislatif, adalah mutlak dan mendesak, untuk masa kini dan masa
depan.

B.

Saran
1.

Perlu Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan Tanah sebagai tindak lanjut
dari Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang. Dalam PP yang hendak dirumuskan, diperlukan penjabaran lebih lanjut
mengenai batasan interpretasi ”SDA lainnya” sebagaimana mengacu pada Pasal
33 ayat (5), dengan begitu cakupan pengaturan PP menjadi jelas.

2.

Perlu dibentuknya sebuah lembaga pengawas terhadap seluruh penatagunaan
tanah baik dalam tingkat daerah maupun tingkat pusat sehingga penatagunaan
tanah dapat dilakukan secara terkoordinir dan secara berkesinambungan dalam
suatu perencanaan yang matang dan terukur;

3.

Perlunya dibuat suatu kajian yang mendalam atas semua peraturan perundangundangan yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan
penatagunaan tanah dan penataan ruang, sehingga dapat dijadikan sebagai
rekomendasi-solusi untuk melakukan singkronisasi dan revisi peraturan
perundang-undangan yang selama ini saling tumpang tindih, bahkan bertentangan
satu-sama lain di bidang pertanahan, SDA dan tata ruang. Kajian ini harus
dilakukan secara utuh dan komprehensif, yang melibatkan para pihak terkait di
Kementerian dan Lembaga (K/L) serta unsur lainnya dari masyarakat, yang
memiliki kepentingan dalam penatagunaan tanah. Termasuk melibatkan para ahli
dari seluruh bidang/multi-disiplin ilmu yang berhubungan dengan penatagunaan
tanah;

4.

Perlunya rencana tata-guna tanah nasional (national land use planning) dan
pemetaan secara nasional atas tanah-tanah di Indonesia yang lengkap dan terinci,
yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Nasional,

untuk kemudian dapat
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digunakan sebagai acuan bersama dalam menyusun strategi-strategi penatagunaan
tanah secara menyeluruh, termasuk menjadi acuan untuk pengawasan dan kontrol
atas penggunaan dan pemanfaatan tanah ke depan .
5.

Selama ini telah ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Nasional akan
tetapi kurang diikuti dengan realisasinya. Banyak izin-izin lokasi dikeluarkan oleh
pemda bagi badan usaha (swasta) untuk melakukan ekstraksi dan eksploitasi
kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah atau usaha lainnya yang
memerlukan tanah, yang tidak sesuai dengan RTRW. Dalam hal ini, pemerintah
pusat harus memberikan sanksi yang tegas kepada para pihak di daerah yang
terbukti melanggar dan tidak mengikuti rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

6.

Pemerintah Pusat harus membuat pemetaan secara nasional yang lengkap dan
terinci untuk dapat digunakan dalam menyusun strategi-strategi penatagunaan
tanah secara menyeluruh. Selama ini telah ada Rencana Tata Ruang Nasional
akan tetapi kurang diikuti dengan realisasinya. Pemerintah pusat dalam hal ini
harus memberikan sanksi yang tegas bagi para daerah yang melanggar dan tidak
mengikuti arahan dari pemerintah pusat mengenai penatagunaan tanah tersebut.
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