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Puji dan syukur dipanjatkan bagi Allah SWT yang atas karunia dan 

perkenan-Nya, telah memberikan kesempatan dan kemampuan bagi Tim untuk 

dapat menyelesaikan laporan akhir “Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan 

Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah”. 

Pengkajian ini berangkat dari permasalahan pengaturan tata raung sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang 

dalam pelaksanaannya harus selaras dan sejalan dengan Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah. Kedua peraturan perundang-

undangan tersebut, utamanya berpuncak pada kepentingan nasional dengan 

berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, juga 

harus melihat dan diperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Laporan tim pengkajian ini dapat terwujud berkat kerjasama dan 

pemikiran-pemikiran dari para anggota tim, narasumber, dan semua pihak yang 

saling membantu dan saling bersinergi, sesuai bidang dan kepakaran masing-

masing. Namun begitu, bukan berarti laporan pengkajian ini sudah sempurna, 

serta tidak ada kelemahan-kelemahan. 

Untuk itu, perbaikan, saran, koreksi dan kritikan dari semua pihak sangat 

diharapkan demi perbaikan laporan ini. Dan ucapan terima kasih disampaikan 

kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia R.I. yang telah menugasi kami sebagai Ketua Tim. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai 

kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 

termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya, merupakan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, 

dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang 

menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah 

Undang-Undang tentang Penataan Ruang, yang pelaksanaan wewenangnya 

dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah dengan tetap menghormati hak 

yang dimiliki oleh setiap orang. 

Kebijakan penataan Tata Ruang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan lahirnya Undang-Undang Penataan 

Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting 

dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang 

diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian 

pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara 

sistematik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif 

dan disinsentif, serta sanksi. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) 

kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 

dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang 

berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW 



 

 
 

Kab/kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam 

suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan 

pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam 

penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini 

diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat 

mengoptimalisasikan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, 

baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. (Deddy 

Koespramoedyo, Maret-April 2008) 

Dalam Pasal 3 dikatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang 

bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, 

produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan 

Nasional dengan: (a) terwujudnya keharmonisasian antara lingkungan alam dan 

lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber 

daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya 

manusia, (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Undang-Undang ini sudah sejalan dengan semakin kritisnya kondisi 

lingkungan di Indonesia. Sebagaimana kita lihat akhir-akhir ini, banyak sekali 

bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, pasti penyebab salah 

satunya adalah karena pelanggaran tata ruang. Pesatnya perkembangan 

kawasan perkotaan, selain memberikan dampak positif bagi perkembangan 

ekonomi, ternyata pada sisi lainnya dapat mengakibatkan timbulnya 

permasalahan lingkungan. Persoalan banjir pada umumnya sangat terkait erat 

dengan berkembangnya kawasan perkotaan yang selalu diiringi dengan 

peningkatan jumlah penduduk, aktifitas dan kebutuhan lahan, baik untuk 

pemukiman maupun kegiatan ekonomi. Karena keterbatasan lahan di perkotaan, 

terjadi pengalihan fungsi yang seharusnya sebagai daerah konservasi dan ruang 

terbuka hijau dijadikan daerah pemukiman penduduk. Akibatnya, daerah 

resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan 

erosi. Hal ini berdampak pada pendangkalan (penyempitan ) sungai, sehingga air 



 

 
 

meluap dan memicu terjadinya banjir. Banjir di Jakarta, selain akibat ulah 

manusia seperti mendirikan bangunan liar di bantaran sungai dan budaya 

masyarakat yang memposisikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah dan 

sampah, pada hakekatnya mempunyai korelasi dengan pesatnya perkembangan 

kawasan perkotaan di JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) 

dan punjur (Puncak Cianjur) yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan fungsi 

yang seharusnya. Di kawasan Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur) dimana secara 

geografis merupakan daerah hulu, penyimpangan telah banyak terjadi seperti 

banyaknya bangunan villa, hotel dan rumah-rumah penduduk. Seharusnya, 

fungsi kawasan Bopunjur merupakan kawasan konservasi air dan tanah, yang 

memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya untuk menjamin 

ketersediaan air tanah, air pemukiman dan penanggulangan banjir bagi kawasan 

Bopunjur dan daerah hilirnya. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan lahan baik 

pada daerah hulu maupun hilir Jabodetabek Punjur ini tidak terlepas dari adanya 

tuntutan kepentingan sektor ekonomi yang mengabaikan faktor lingkungan. 

Selain kawasan Jabodetabek Punjur, beberapa kawasan lain di Indonesia 

juga mengalami musibah bencana alam. Di Manado, Sulawesi Utara, menurut 

data yang dilansir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai akhir 

Januari 2014,  banjir dan longsor telah mengakibatkan 20 orang warga meninggal 

dunia. Banjir menggenangi 75% wilayah Kota Manado akibat meluapnya sungai-

sungai di kota itu terciptanya lapangan kerja dan investasi. (Suara Pembaharuan, 

Edisi Senin, 10 Februari 2014). Di Bali, pesatnya pengembangan pariwisata telah 

memberikan kontribusi berbagai bidang kehidupan, namun disisi lain juga telah 

menimbulkan berbagai masalah pembangunan yang berimplikasi langsung 

terhadap daya dukung ruang, seperti meningkatnya kebutuhan terhadap lahan 

menyebabkan penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi baik untuk 

pemukiman maupun kegiatan kepariwisataan, laju investasi akomodasi 

pariwisata yang bersifat eksploitatif, eksploitasi sumber daya alam air, energi, 

kemacetan lalu lintas dan lain-lain. Hal ini berpengaruh terhadap kelestarian 

lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan. Kerusakan lingkungan ini terjadi 



 

 
 

karena penegakan hukum dari Undang-Undang Penataan Ruang tidak berjalan 

dengan lancar. Padahal Undang-Undang ini telah mengamanatkan bahwa 

seluruh Provinsi, Kabupaten, Kota harus mempunyai Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan 

pembangunan. 

Kementerian Pekerjaan Umum menemukan indikasi pelanggaran tata 

ruang di 788 lebih di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan kawasan 

Puncak serta Cianjur. Pelanggaran tata ruang juga terindikasi terjadi di banyak 

daerah antara lain di Makasar, dan kawasan situs Trowulan di Jawa Timur. Selain 

itu pelanggaran tata ruang juga terjadi di kawasan lereng gunung merapi. 

Menurut Dirjen Penataan Ruang Basuki Hadi Mulyono (Kompas Senin 17 Maret 

2014). Seluruh pemerintah daerah hingga ditingkat kota/kabupaten diharapkan 

pro aktif mengawasi adanya pelanggaran tata ruang didaerah masing-masing, 

sebab jika hal ini dibiarkan dan tidak diawasi dengan baik maka kerusakan alam 

akan bertambah parah tidak nyaman lagi untuk dihuni. 

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, kewenangan pembangunan 

dan pengelolaan perkotaan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal kewenangan perencanaan, 

pembangunan dan pengelolaan perkotaan, terutama yang menjadi urusan wajib 

Pemerintah Daerah antara lain: (a) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan 

tata ruang; (b) Penyediaan sarana dan prasarana umum dan penyelenggaraan 

pelayanan dasar; (c) Fasilitasi pengembangan ekonomi, (c) Pengendalian 

lingkungan hidup; dan (e) Penanggulangan masalah sosial dan ketenteraman 

masyarakat. Untuk mewujudkan penataan ruang yang membantu 

penyelenggaraan otonomi daerah sebaik-baiknya, perlu disusun strategi 

pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah, 

dengan demikan proses pelaksanaan pembangunan (pembangunan wilayah) 

diharapkan akan mencapai hasil yang efektif dengan memanfaatkan sumber 

daya secara efisien. 



 

 
 

Persoalan utama dilanggarnya tata ruang di Indonesia adalah karena 

penegakan hukumnya yang lemah. Undang-Undang Penataan Ruang mengatur 

tiga sanksi yaitu sanksi administrasi (diatur dalam Pasal 62 sampai dengan 64), 

sanksi perdata (Pasal 66, 67 dan 75) dan sanksi pidana (Pasal 69 sampai dengan 

74). Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 69 sampai dengan 71 ditujukan pada 

perilaku yang melanggar kewajiban yang daitur dalam Pasal 61 yaitu: (a)Menaati 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan; (b) Memanfaatkan ruang sesuai 

dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; (c) Mematuhi 

ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan ruang dan (d) Memberikan 

akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 

dinyatakan milik umum. Namun demikian, Pasal 62 dan 63 memberikan sanksi 

administratif terhadap perilaku serupa, sehingga dalam penerapannya akan 

menimbulkan kerancuan terkait sanksi yang akan diberikan. Disamping itu, 

ancaman hukuman yang dijatuhkan masih tergolong ringan sebagaimana 

dimaksud diatur dalam Pasal 63 yakni peringatan tertulis; penghentian 

sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan 

lokasi;    pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan 

fungsi ruang; dan/atau denda administratif. 

Upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebenarnya 

telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen 

PU) yaitu melalui upaya perbaikan dan penertiban maupun pencegahan 

terhadap pengaduan atau pelaporan dari masyarakat terkait pelanggaran 

pemanfaatan ruang , melalui optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) Penataan Ruang, dan program peningkatan pengawasan dan 

pengendalian ruang di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten atau 

kota pemberi izin terutamanya kedua belah pihak yang dapat dipertanggung 

jawabkan, kecuali adanya tindakan yang dilakukan tanpa izin. Sebagai suatu 

gejala pelanggaran terhadap tata ruang, bisa terjadi karena ada pihak yang 

melanggar dan pelaku. Sehubungan dengan hal tersebut mengingat kompleksitas 

permasalahan yang ada, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 



 

 
 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merasa perlu untuk melaksanakan 

pengkajian hukum yang melibatkan para stake holder, teoritisi dan praktisi untuk 

mengkaji baik secara interdisipliner dan multidisipliner. 

B. Identifikasi Permasalahan 

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dalam kerangka Otonomi Daerah ? Apakah ada kendala ? 

2. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum 

penataan ruang dalam kerangka Otonomi Daerah? 

 

C. Kerangka Teori dan Konsepsional 

1. Kerangka Teori. 

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk 

menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan 

hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti 

keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan 

dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral 

yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau 

tidak. 

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti 

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantah sikap dan tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup. 

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, 

maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu 

bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan 

hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman 

bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin 



 

 
 

implementasi  terhadap nilai-nilai moral akan  berjarak serta terisolasi 

dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan 

serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas 

sosialnya. 

Penegakan hukum dalam sebuah negara hukum seolah 

membahas nyawa dari sebuah raga yang menjadikannya hidup, tanpanya 

negara hukum hanya menjadi ide dan cita-cita. Penegakan hukum 

merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat 

yang mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan 

atau keadilan hukum masyarakat. (Bagir Manan, 2009 : 52) Dalam 

pandangan umum, penegakan hukum identik dengan proses yang terjadi 

pada lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (Criminal Justice System) dikenal 

sebagai penegakan hukum pro-justisia yang sebenarnya hanyalah 

sebagian kecil dari sebuah sistem penegakan hukum, yaitu hukum pidana 

saja. Penegakan hukum tidak hanya berbicara pada proses pro-justisia, 

yang justru ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah penegakan 

berbagai peraturan bidang hukum lain dilakukan. Bahkan mungkin saja 

penegakan hukum pro-justisia ini tidak perlu dilakukan bila penegakan 

hukum non-projustisia sudah dilaksanakan dengan baik yang menjamin 

kepastian hukum dan keadilan. (Rahayu Prasetianingsih; 2011 : 553). Oleh 

karena itu, berbicara masalah penegakan hukum tidak dapat dilepaskan 

dari pengertian sistem hukum itu sendiri, dimana didalamnya tercakup 

tiga komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu 

struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Sehingga untuk 

menegakkan hukum secara optimal wajib memperhatikan ketiga 

komponen tersebut. 

Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga 

unsur yang saling mempengaruhi yaitu : (Lawrence M. Friedman, 1984, 

Terjemahan Wishnu Basuki, Tahun 2001, hlm. 7). 



 

 
 

1. Struktur Hukum(Legal Structure) adalah 

 pola yang Memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu 

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur 

mencakup dua hal yaitu kelembagaan hukum dan aparatur hukum  

2. Substansi Hukum(Legal Substance)  

mencakup peraturan yang  tidak hanya pada perundang-

undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola 

tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Penekanannya 

terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam 

kitab hukum. 

3. Budaya Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem  

hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. 

 

Ketiga unsur ini saling berhubungan antara satu dengan yang 

lainnya dan tidak dapat dipisahkan secara massif. Sebaik apapun 

penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang 

ditetapkan dan sebaik apapun substansi hukum yang dibuat tanpa 

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem 

masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif, 

seperti penegakan hukum yang terjadi saat ini berkesan tidak sistematis, 

tumpang tindih dan bersifat reaktif terhadap berbagai pelanggaran 

hukum yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhinya, terutama hubungan antara ketiga unsur tadi yaitu 

struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.  

 

2. Kerangka Konsepsional 

Selanjutnya, untuk menghindari salah pengertian, paragraf-

paragraf berikut ini akan menguraikan konsep penelitian dengan 

memberikan defisini operasional dari istilah-istilah yang digunakan dalam 

penulisan ini sebagai berikut: 



 

 
 

a. Penegakan hukum adalah proses berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa 

dan bernegara. Penegakan hukum sangat tergantung pada aparat 

yang bersih baik di kepolsiisan, kejaksaan, kehakiman dan seluruh 

jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan 

tersebut. Penegakan hukum diartikan kegiatan menyerasikan 

nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-

pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dari sikap 

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. 

 

b. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 

ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 

wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 

kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.  Ruang dalam 

pengertian diatas perlu ditata oleh Pemerintah maka selanjutnya 

menjadi istilah Tata Ruang yang memiliki arti wujud struktur ruang 

dan pola ruang. Arti kata Struktur Ruang dalam pengertian Tata 

Ruang memiliki arti susunan pusat-pusat. 

 

c. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan  

Pengkajian hukum bertujuan untuk mendapatkan pemikiran dari para 

teoritisi dan praktisi berkaitan dengan berbagai permasalahan hukum (issues) 



 

 
 

guna dijadikan bahan awal dalam mendukung pembentukan peraturan 

perundang-undangan dan pengembangan hukum.  

Tujuan kegiatan pengkajian hukum adalah: 

1. Menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

penataan ruang dalam kerangka otonomi daerah; dan 

2. Menganalisis kendala dan solusi yang dilakukan dalam rangka penegakan 

hukum penataan ruang dalam kerangka otonomi daerah 

 

Adapun kegunaan pengkajian adalah: 

1. Teoritis, yaitu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, 

khususnya ilmu hukum administrasi negara dan hukum pidana; serta 

sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; 

2. Praktis, yaitu memberikan pedoman pemerintah untuk mengambil 

kebijakan dalam merumuskan peraturan pemerintah sebagai peraturan 

pelaksana dari aturan (hukum) itu. 

 

E. Metodologi Pengkajian 

Metode pengkajian dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan 

cara kerja sebagai berikut:  

 

Pertama,Dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

RI Nomor: PHN-10.LT.02.01 Tahun 2014 tanggal 1 Maret 2014 tentang 

Pembentukan Tim-Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan 

Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah, disebutkan bahwa tim mendiskusikan 

rencana kegiatan pengkajian hukum, diawali dengan diskusi pengenalan masalah 

(issue) yang akan dijadikan prioritas pengkajian hukum, diskusi pengenalan 

masalah menghasilkan perumusan identifikasi masalah yang siap untuk dilakukan 

Pengkajian Hukum, kemudian dengan rumusan identifikasi masalah dibuat 

perencanaan (design) pengkajian dalam bentuk proposal yang dibuat oleh Ketua 

Tim dan/atau Sekretaris Tim. 



 

 
 

Kedua, diadakan rapat tim yang mendiskusikan proposal yang telah 

dibuat  oleh tim, setelah proposal disepakati dilakukan pembagian tugas untuk 

melakukan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang termuat dalam 

proposal, pembagian tugas dikoordinasikan oleh Ketua Tim dan disesuaikan 

dengan kompetensi anggota Tim. 

Ketiga, diadakan Focus Group Discussion (FGD)untuk mendapatkan 

masukan baik dari para undangan dan juga Narasumber yang kompeten di 

bidang pengkajian ini untuk dapat memberikan rekomendasi sebagai upaya 

dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum menuju terbentuknya suatu 

sistem hukum nasional yang dicita-citakan. 

Metode kerja dalam Pengkajian Hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

studi kepustakaan, masing-masing anggota Tim Pokja mengumpulkan 

dan mempelajari bahan literatir yang berkaitan dengan materi yang akan 

dikaji 

2. Anggota Tim Pokja menulis kertas kerja (berupa makalah) sesuai dengan  

            tema yang telah ditugaskan dan kemudian didiskusikan dalam rapat-rapat 

Tim Pokja. Tim Pokja mengundang Narasumber yang berkompeten untuk 

memberikan pandangannya mengenai masalah yang terkait dengan 

pengkajian hukum ini. 

 

F. Personalia Tim 

Susunan Keanggotaan Tim Pengkajian Penegakan Hukum Penataan 

Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah, Berdasarkan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-10.LT.02.01 

TAHUN 2014 Tentang Pembentukan Tim-Tim Pengkajian Hukum Bidang 

Kelembagaan Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : 

 

 



 

 
 

Ketua : Prof.Dr. I Wayan Parsa, S.H., M.Hum (Fakultas Hukum 
Universitas Udayana 

Sekretaris : Suharyo, S.H., M.H. 

Anggota : 1. Ismail, SH, MH 

  2.    Melok Karyandani, SH 

  3. Nunuk Febriananingsih, SH, MH 

  4. Ellyna Syukur, SH 

  5. Ir. Wisnu Broto S, CES., MdevPlg (Kasubdid 
Pengendalian, Direktorat Pembinaan Kementerian 
Pekerjaan Umum 

  6. Abetnego Panca Putra Tarigan (Direktur Eksekutif 
WALHI) 

  7. Ari Budi Cristanto, STMeng (Dinas Tata Ruang 
Provinsi DKI Jakarta 

Staf Sekretariat : Tilawarman Sudrajat, SH 

 

G. Jadual Kegiatan Pengkajian 

Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam 

Kerangka Otonomi Daerah dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Nomor: PHN-10.LT.02.01 Tahun 2014 dilaksanakan selama 

9(sembilan) bulan mulai tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 30 Nopember 

2014. Urutan kegiatan kerja tim Pengkajian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Maret   2014 : Persiapan penyusunan proposal 

2. April 2014 : Focus Group Discussion (FGD) 

3. Mei – Oktober 2014 : Rapat – Rapat Tim Pokja dan Penyusunan 

Laporan 

4. Nopember 2014 : Penyusunan Laporan Akhir 

 



 

 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Penataan Ruang 

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Indonesia, dengan 

dibarengi pertumbuhan ekonomi, dan dinamika sosial kehidupan, 

menyebabkan kebutuhan sarana dan prasarana semakin meningkat pula. 

Berkenaan dengan pengamalan negara kesejahteraan (Welfare State) 

sesuai dalam negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah berkewajiban untuk 

mengatur, menata dan menyelenggarakan pemenuhan kehidupan 

masyarakat sesuai batas kemampuannya. Bagi Indonesia, dengan lebih 

dari 17.000 pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang 

tidak berpenghuni, sumber daya alam yang melimpah, hutan, gunung, 

sungai besar dan kecil, sumber daya hayati, baik di darat, laut  maupun 

udara diatasnya, wajib dan telah diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan untuk kesejahteraan masyarakat, lahir dan batin. 

  Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah menjadi 

masalah global dalam melaksanakan pembangunan serta memenuhi 

kehidupan masyarakat, harus memperhatikan kepentingan kelestarian 

lingkungan dan daya dukung lingkungan, pemanfaatan yang proporsional 

diperlukan campur tangan pemerintah. Eksistensi dan kewenangan 

pemerintah untuk melakukan campur tangan dalam pengelolaan sumber 

daya dan yang menyangkut kehidupan orang banyak, bukan berarti 

monopoli yang bersifat mutlak. Namun partisipasi aktif dan pro aktif, 

serta proposionaldari warga masyarakat dengan memperhatikan 

kepentingan masyarakat yang lebih luas, generasi mendatang dan daya 

dukung lingkungan menjadi acuan yang harus di penuhi. 

 



 

 
 

  Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah 

NKRI terdiri dari wilayah nasional (pusat), propinsi, Kota/Kabupaten, yang 

tetap dalam bingkai NKRI. Kepentingan kabupaten/kota dan propinsi 

dalam melaksanakan pembangunan sesuai era otonomi daerah, tetap 

harus selaras, sejalan dan mengacu pada kepentingan nasional.  

Dalam banyak hal, pembangunan secara makro, utamanya 

pembangunan ekonomi masyarakat berbagai aktifitas pembangunan, 

mulai pembangunan industri, pembangunan perumahan, transportasi, 

perdagangan, perkebunan, pertanian, kelautan/maritim dan lain-lain. 

Aktifitas dan penyelenggaraan pembangunan beraneka ragam tersebut 

sudah tentu memerlukan lahan yang sangat luas. Dan berkaitan tentang 

penyediaan lahan yang sangat luas, secara mendasar memerlukan ruang 

yang luas pula. Antara penyediaan lahan dan tata ruang yang luas, demi 

tercapainya kesejahteraan umum masyarakat, dengan sendirinya harus 

memperhatikan daya dukung lingkungan, serta merubah lingkungan yang 

lama menjadi lingkungan yang baru dalam segala aspek. 

Beberapa aspek yang baru, berkenaan pembangunan tata ruang, 

diantaranya masalah kepemilikan kemerosotan, bahkan kerusakan 

lingkungan pembenturan kepentingan berbagai kegiatan masyarakat baik 

disekitarnya maupun perpindahan penduduk yang semula menghuni 

kawasan tersebut, yang dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial 

yang baru. Secara mikro berkenaan pertambahan penduduk yang tetap 

pesat, kebutuhan pada pemanfaatan ruang dan lahan semakin meningkat 

pula. Adapun ketersediaan lahan tetap seperti semula. Sehingga 

pemanfaatan lahan untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat 

semakin menjadi. Dalam hal perkembangan di kota besar, akibat 

urbanisasi penduduk yang sangat cepat dan masalah pembangunan 

ekonomi, bermunculan rumah-rumah bertingkat, apartemen, 

perkantoran, hotel-hotel dan sarana pendukung lainnya. 

   



 

 
 

Dalam aspek pengelolaan pembangunan ekonomi di sektor 

perkebunan dan pertambangan di daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, 

alih fungsi hutan menjadi masalah baru. Pendapatan asli daerah (PAD), 

atau pajak-pajak lainnya dapat dinikmati oleh Kabupaten/Kota dan 

Propinsi namun kedamaian dan ketentraman masyarakat terkadang ada 

yang terabaikan. Daya dukung dan kerusakan lingkungan menjadi 

tambahan belum lagi tentang persoalan sengketa lahan. Dalam RPJP 

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025) 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Tata ruang Indonesia saat ini dalam kondisi krisis. Krisis tata ruang 

terjadi karena pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih 

sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak 

mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan serta 

tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya 

bencana alam. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi 

jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk 

mengekspolitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga 

menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan 

lingkungan hidup, serta memperbesar resiko timbulnya korban akibat 

bencana alam. Selain itu sering terjadi konflik pemanfaatan ruang 

antar sektor, contohnya konflik antara kehutanan dan 

pertamabangan. Beberapa penyebab utamanya terjadinya 

permasalahan tersebut adalah (a) belum tepatnya kompetensi 

sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan tata ruang, (b) 

rendahnya kualitas dari rencana tata ruang, (c) belum diacunya 

perundangan penaataan ruang sebagai payung kebijakan 

pemanfaatan ruang bagi semua sektor; dan (d) lemahnya penerapan 

hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang. 

2. Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah tertinggal masih 

punya keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan 



 

 
 

politik serta terisolir dari wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, 

kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal 

memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar 

dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan 

wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat 

terpencil, antara lain, (1) terbatasnya akses informasi yang 

menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif maju; 

(2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan 

wilayah-wilayah tersebut miskin sumber daya, khususnya sumber 

daya alam dan manusia; (4) belum di prioritaskannya pembangunan 

di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak 

menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; dan (5) 

belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan 

wilayah-wilayah tersebut. 

3. Banyak wilayah yang memiliki produk unggulan; (2) belum adanya 

sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan 

kawasan di daerah; (3) belum optimalnya dukungan kebijakan 

nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha 

swasta; (4) belum berkembangnya infrastruktur kelambagaan yang 

berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang 

berkelanjutan dalam perekonomian daerah; (5) masih lemahnya 

koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku 

pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non 

pemerintah, dan masyarakat serta antara pemerintah pusat, propinsi 

dan kabupaten/kota, dalam upaya meningkatkan daya saing produk 

unggulan; (6) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala 

kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, 

dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya 

mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi; (7) 

keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam 



 

 
 

pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta (8) 

belum optimalnya pemanfaatan kerjasama antar wilayah untuk 

mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan. 

4. Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki 

potensi SDA yang cukup besar serta merupakan wilayah yang sangat 

strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Walaupun 

demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih 

sangat jauh tertinggal di bandingkan dengan pembangunan di 

wilayah negara tetangga. Kondisi soal ekonomi masyarakat yang 

tingggal di daerah tersebut umumnya jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. 

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah 

perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang 

selama ini cenderung berorientasi “inward looking” sehingga seolah-

olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari 

pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan 

dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh 

pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, pulau-pulau kecil 

yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya 

sangat terisolasi dan sulit dijangkau, diantaranya banyak yang tidak 

berpenhuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya serta belum 

banyak tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah. 

5. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan saat ini masih sangat 

terpusat di pulau Jawa-Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota 

menengah dan kecil terutama di luar Jawa-Bali, sedangkan 

pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil terutama di perkotaan 

banyak yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya 

kesenjangan pembangunan antar wilayah yang menimbulkan 

urbanisasi yang tidak terkendali. Secara fisik, hal itu ditunjukkan oleh 

(1) meluasnya wilayah perkotaan karena pesatnya perkembangan 



 

 
 

dan meluasnya kawasan pinggiran (fringe-area) terutama di kota-

kota besar dan metropolitan; (2) meluasnya perkembangan fisik 

perkotaan di kawasan “sub urban” yang telah “mengintegrasi”  kota-

kota yang lebih kecil di sekitar kota inti dan membentuk konurbasi 

yang tak terkendali; (3) meningkatnya jumlah desa-kota; dan (4) 

terjadinya reklasifikasi (perubahan daerah rural menjadi daerah 

urban, terutama di Jawa). Kecendrungan perkembangan semacam itu 

berdampak negatif terhadap perkembangan kota-kota besar dan 

metropolitan itu sendiri maupun kota-kota menengah dan kecil di 

wilayah lain. 

6.  Dampak negatif yang ditimbulkan dari kota-kota besar dan 

metropolitan, antara lain, adalah (1) terjadinya eksploitasi yang 

berlebihan terhadap sumber daya alam di sekitar kota-kota besar dan 

metropolitan untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi; (2) terjadinya secara terus menerus konversi lahan 

pertanian produktif menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, dan 

industri; (3) menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan 

akibat terjadinya perusakan lingkungan dan timbulnya polusi; (4) 

menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena 

permasalahan sosial-ekonomi, serta penurunan kualitas hidup 

masyarakat perkotaan; serta (5) tidak mandiri dan terarahnya 

pembangunan kota-kota baru sehingga justru menjadi tambahan 

beban bagi kota inti. Dampak negatif lain yang ditimbulkan terhadap 

kota-kota di wilayah lain, yaitu (1) tidak meratanya penyebaran 

penduduk perkotaan dan terjadinya “konsentrasi’ penduduk kota di 

pulau jawa, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 

Bekasi (JABODETABEK) , (20 persen dari total jumlah penduduk 

perkotaan Indonesia tinggal di sana); (2) tidak optimalnya fungsi 

ekonomi perkotaan, terutama di kota-kota menengah dan kecil 

dalam menarik investasi dan tempat penciptaan lapangan pekerjaan; 



 

 
 

dan (3) tidak optimalnya peranan kota dalam memfasilitasi 

pengembangan wilayah. 

7. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di pedesaan 

umumnya masih jauh tertinggal di bandingkan dengan yang tinggal di 

perkotaan. Hal itu merupakan konsekuensi dari perubahan struktur 

ekonomi dan proses industrialisasi, baik investasi ekonomi oleh 

swasta maupun pemerintah, sehingga infrastruktur dan kelembagaan 

cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, kegiatan 

ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis 

dengan kegiatan ekonomi yang di kembangkan di wilayah pedesaan. 

Akibatnya peran kota yang di harapkan dapat mendorong 

perkembangan pedesaan justru memberikan dampak yang 

merugikan pertumbuhan pedesaan. 

 

Adapun penyelenggaraan tata ruang adalah kegiatan yang meliputi 

pengaturan Tata ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, 

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang (Robert, Kondoatie 

&Roestam Sjarif; 2010 : 417-428). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aasaa 

1. Keterpadaan 
2. Keserasian, keselarasan & Keseimbangan 

3. Keberlanjutan 
4. Keberdayagunaan 
5. Keterbukaan 
6. Kebersamaan 
7. Perlindungan kepentingan umum 
8. Kepastian hukum dan keadilan 
9. Akuntabilitas 

 

Hak & Kewajiban peran 
masyarakat 

 

Asas 

- Hak setiap orang 
- Kewajiban setiap orang 
- Sanksi administratif 
- Jenis Sanksi administratif 
- Peran masyarakat 
- Gugatan masyarakat 

Ruang wilayah NKRI 
- Kesatuan wadah: ruang2 darat, laut udara, dalam bumi 
- Sumber daya 
- Disyukuri, dilindungi, & dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 

 

2. Pembinaan 

3.  Pelaksanaan 

1. Pengaturan 

Siklus Penataan 

Ruang 

Perencanaan 
Tata Ruang 

Pemanfaatan 
Ruang 

 

Berdasar Klasifikasi : 
- Sistem: wilayah & internal perkotaan 
- Fungsi: kaw lindung & budaya 
- Wil adm: nas, prov, kab/kt 
- Kegiatan kaw: perkot, perdes 
- Nilai strategis kaw: nas, prov,kb/kota 

Memperhatikan: 

- Kondisi fisik wil NKRI, bencana, 

- Potensi SDA, SDM, SD Buatan 

- Kondisi eko-sos-bud-pol-huk-

hankam 

- Lingkungan hidup, 

- Geostrategi, geopolit, & geoekonomi 

Pengendalian 
Pemanfaatan 

Ruang 

4. Pengawasan 

Detail wujud tata ruang ditunjukan dalam : 

Tata Ruang 

Wujud 

Struktur Ruang : 
Susunan 

1. Pusat-pusat permukiman 
- Sistem wilayah: kawasan 

perkotaan pusat kegiatan 
sosok masyarakat 

- Sosok internal perkotaan: 
Pusat pelayanan kegiatan 
 

2. Sistem jaringan infrastruktur 
- Sistem jari transportasi 
- Sistem jari energi & 

kelistrikan 
- Sistem jari telekomunikasi 
- Sistem persampahan & 

sanitasi 
- Sistem jaringan SD air 

 

Pola Ruang : 
Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 

untuk : Fungsi lindung, ungsi budi daya. 
 

 

Termasuk KAWASAN BUDIDAYA : 
2. Kaw Peruntukan hutan produksi 
3. Kaw peruntukan hutan rakyat 
4. kaw peruntukan pertanian 
5. kaw peruntukan perikanan 
6. Kaw peruntukan pertambangan 
7. Kaw peruntukan pemukiman 
8. Kaw peruntukan industri 
9. kaw peruntukan pariwisata 

Termasuk KAWASAN LINDUNG : 
1. Kaw. Yang memberikan perlindungan kawasan 

bawahannya: hutan lindung, bergambut, resapan air 
2. Kaw perlindungan setempat:  sempadan pantai, 

sempadan sungai, kaw/sekitar danau/waduk, kawasan 
sekitar mata air 

3. Kaw suaka alam & cagar budaya: suaka alam, suaka 
alam laut & perairan lainnya, pantai berhutan bakau, 
taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, 
cagar alam, suaka margasatwa, kaw cagar budaya & 
ilmu penget 

4. Kaw rawan bencana alam- kaw rawan : letusan gunung 
berapi, gempa bumi, tanah longsor, gelombang 
pasang, banjir 

5. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar 
biosfir, kaw perlindungan plasma nuftah, kawasan 
pengungsian satwa, kaw terumbu karang. 



 

 
 

Penataan ruang berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, 

diselenggarakan berdasarkan asas-asas: 

 

 

 

 

 

 Keterpaduan: bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 

mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas 

sektora, dan lintas pemangku kepentingan (antara lain 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat). 

 Keserasian, dan keseimbangan: bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur 

ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia 

dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan 

perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan 

kawasan perdesaan. 

 Keberlanjutan: bahwa penataan ruang di selenggarakan dengan 

menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan 

generasi mendatang. 

 Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan: bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan 

sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin 

terwujudnya tata ruang yang berkualitas. 

 Keterbukaan: bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mendapatkan informasi berkaitan dengan penataan ruang. 

Keterpaduan 
Keserasian, keselarasan, & keseimbangan 
keberlanjutan: 
Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan 
Keterbukaan. 

Kebersamaan dan kemitraan 
Perlindungan kepentingan umum 
Kepastian hukum dan keadilan. 
Akuntabilitas.  



 

 
 

 Kebersamaan dan kemitraan: bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan 

masyarakat. 

 Kepastian hukum dan keadilan: bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan 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 hukum. 

 Akuntabilitas: bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat di 

pertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun 

hasilnya. 

 

 

 



 

 
 

Tujuan penataan ruang ditunjukan dalam : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi 

antara berbagai kegiatan pada wilayah-wilayah agar tercipta 

hubungan yang harmonis dan serasi, sehingga akan mempercepat 

proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya kelestarian 

lingkungan hidup (Tarigan, 2004). 

 Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang 

tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok 

sebagai berikut: 

1. Pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan 

dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, 

produktif dan berkelanjutan. 

Tujuan 
Mewujudkan ruang 

wilayah nasional 
yang: 

 

 Aman 

 Nyaman 

 Produktif 

 Berkelanjutan 

Berlandaskan Wawasan Nusantara dan 

Ketahanan Nasional 

 Aman: situasi masyarakat dapat 
menjalankan aktivitas 
kehidupannya dengan terlindungi 
dari berbagai ancaman. 

 Nyaman: keadaan masyarakat 
dapat mengartikulasikan nilai sos-
bud & Fungsinya dalam suasana 
yang tenang dan damai. 

 Produktif: proses produksi dan 
distribusi berjalan secara efisien 
sehingga mampu memberikan nilai 
tambah ekonomi untuk 
kesejahteraan masyarakat, 
sekaligus meningkatkan daya saing. 

 Berkelanjutan: kondisi kualitas 
lingk. Fisik dapat di pertahankan 
bahkan dapat di tingkatkan, 
termasuk pula antisipasi untuk 
mengembangkan orientasi ekonomi 
kawasan setelah habisnya sumber 
daya alam tak terbarukan. 

Terwujudnya: 
- Keharmonisan antara lingkungan alam 

dan lingkungan buatan. 
- Keterpaduan dalam penggunaan SD 

Alam & SD Buatan dengan 
memperhatikan SDM 

- Perlindungan fungsi ruang & 
pencegahan dampak negatif terhadap 
lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 



 

 
 

2. Pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan 

peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang 

penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang. 

 

3. Pembinaan penataan ruang melalui  berbagai kegiatan untuk 

meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. 

4. Pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 

pada semua tingkat pemerintahan. 

5. Pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan 

terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan 

penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja 

pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang 

melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 

6. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan 

masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses 

penyelenggaraan penataan ruang. 

7. Penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar 

pemangku kepentingan lain secara bermartabat. 

8. Penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil 

beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan. 

9. Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar 

untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan tata ruang. 

10.   Ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian 

pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, 

dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian. 

 
 



 

 
 

 Klasifikasi penataan ruang berdasarkan: 1. Sistem, 2. Fungsi utama 

kawasan, 3. Wilayah administratif, 4. Kegiatan kawasan, 5. Nilai strategis 

kawasan.  

Berdasarkan klasifikasi penetaan ruang, mencakup : 

1. Sistem : 

 sistem wilayah 

 sistem internal perkotaan 

2. Fungsi utama kawasan : 

 kawasan lindung 

 kawasan budi daya 

3. Wilayah administratif : 

 penataan ruang wilayah nasional 

 penataan ruang wilayah provinsi 

 penataan ruang wilayah kabupaten/kota 

4. Kegiatan kawasan : 

 Penataan ruang kawasan perkotaan 

 penataan ruang kawasan pedesaan 

5. Nilai strategis kawasan : 

 penataan ruang kawasan strategis nasional 

 penataan ruang kawasan strategis provinsi 

 penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota 

 

Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan : 

 kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang rentan terhadap bencana; 

 Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 

sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, 

politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, 

serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu 

kesatuan; 



 

 
 

 Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. 

Sedangkan wewenang pemerintah dalam penataan ruang mencakup : 

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, 

serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 

2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional meliputi : 

 Perencanaan tata ruang wilayah nasional; 

 Pemanfaatan ruang wilayah nasional; 

 Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. 

3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan trategis nasional, meliputi : 

 Penetapan kawasan strategis nasional; 

 Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional; 

 Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; 

 Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

nasional. 

Kewenangan Pemerintah dalam pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional 

mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi 

dasar penetapan kawasan strategis melalui dekonsentrasi dan/ 

atau tugas pembantuan. 

4. Kerjasama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan 

kerjasama penataan ruang antarprovinsi : 

 Kerjasama penataan ruang antar negara adalah kerjasama 

penataan ruang di kawasan perbatasan negara; 

 Pemberian wewenang kepada Pemerintah dalam 

memfasilitasi kerjasama penataan ruang antarprovinsi 

dimaksudkan agar kerjasama penataan ruang 

memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh provinsi 

yang bekerjasama. 



 

 
 

5. Menyusun dan penetapkan pedoman bidang penataan ruang. 

6. Menyebarluaskan informasi melalui media elektronik, media 

cetak, dan media komunikasi lain, sebagai bentuk perwujudan 

asas keterbukaan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang 

berkaitan : 

a. Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka 

pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; 

b. Arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang 

disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah nasional, dan 

c. Pedoman bidang penataan ruang. 

7. Menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang 

yang disusun oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh 

pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota untuk menjamin mutu pelayanan dasar kepada 

masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan 

penataan ruang. 

 

Dalam hal kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri dari : 

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta 

terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi 

dan kabupaten/kota. 

2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi : 

 Perencanaan tata ruang wilayah provinsi; 

 Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; 

 Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 

3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, meliputi : 

 Penetapan kawasan strategis provinsi; 

 Perencanaan tata ruang kawasan stretegis provinsi; 



 

 
 

 Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; 

 Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

provinsi. 

Kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemanfaatan 

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

provinsi  mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang 

menjadi dasar penetapan kawasan strategis. 

4. Kerjasama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan 

kerjasama penetaan ruang antarkabupaten/kota. 

Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah provinsi dalam 

memfasilitasi kerjasama penataan ruang antarkabupaten/kota 

dimaksudkan agar kerjasama penataan ruang memberikan 

manfaat yang optimal bagi kabupaten/kota yang bekerjasama. 

5. Menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

6. Menyebarluaskan informasi melalui media elektronik, media 

cetak, dan media komunikasi lain, sebagai bentuk perwujudan 

asas keterbukaan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang 

berkaitan : 

a. Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka 

pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 

b. Arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang 

disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah provinsi; 

c. Pedoman bidang penataan ruang. 

7. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. 

Contoh jenis pelayanan minimal dalam perencanaan tata ruang 

wilayah provinsi antara lain adalah keikutsertaan masyarakat 

dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi; 

sedangkan mutu pelayanan dinyatakan dengan frekuensi 



 

 
 

keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang 

wilayah provinsi. 

8. Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pemerintah 

daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan 

mimimal bidang penataan ruang. 

 

Khusus untuk wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri 

dari: 

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis 

kabupaten/kota; 

2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi : 

a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota. 

b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 

c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ 

kota. 

3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota, 

meliputi : 

a. Penetapan kawasan trategis kabupaten/kota; 

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/ 

kota; 

c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; 

d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota. 

4. Kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota. 

5. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana 

umum dan rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan 

ruang wilayah kabupaten/kota. 

6. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. 



 

 
 

Contoh jenis pelayanan dalam perancanaan tata ruang wilayah 

kabupaten/kota, antara lain adalah keikutsertaan masyarakat 

dalam menyusun rencara tata ruang wilayah kabupaten/kota, 

sedangkan mutu pelayanan dinyatakan dengan frekwensi 

keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang 

wiayah kabupaten/kota. 

7. Pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah 

penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan apabila pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat 

memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, upaya pencapaian 

tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan penataan yang meliputi : 

1. Perencanaan tata ruang; 

2. Pemanfaatan ruang 

3. Pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

Siklus Penataan Ruang : 

1. Perencanaan Tata Ruang 

Proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang atau proses 

penyusunan dan penetapan hasil perencanaan tata ruang. 

Proses penyusunan dan penetanan wujud struktur ruang dan pola 

pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. 

 Wujud struktur ruang : wujud susunan pusat-pusat 

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana 

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan 

fungsional. 

 Wujud ruang pola adalah wujud distribusi peruntukan 

ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang 



 

 
 

untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi 

budi daya. 

2. Pemanfaatan ruang 

 Pemanfaatan ruang : upaya untuk mewujudkan struktur 

ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang 

melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta 

pembiayaannya. 

 Pemanfaatan ruang : pemanfaatan wadah meliputi ruang-

ruang daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan 

wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan 

melakukan kegiatan serta memeliha kelangsungan hidup. 

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang : 

Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang dilakukan melalui 

penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan 

disinsentif, serta pengenaan sanksi. 

 

Pelaksanaan penataan ruang dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu : 

1. Perencanaan tata ruang; 

2. Pemanfaatan ruang; 

3. Pengendalian pemanfaatan ruang 

4. Penetapan ruang kawasan perkotaan : 

 Perencanaan tata ruang 

 Pemanfaatan ruang 

 Pengendalian mpemanfaatan ruang 

5. Penataan ruang kawasan pedesaan : 

 Perencanaan tata ruang 

 Pemanfaatan ruang 

 Pengendalian mpemanfaatan ruang 

 

 



 

 
 

Perencanaan Penataan Ruang 

Perencanaan adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, 

meramalkan perkembangan sebagai faktor noncontrollable yang relevan, 

memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran 

yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk 

mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai 

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran 

tersebut (Tarigan, 2004). 

Penataan ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 

2007 dilakukan untuk menghasilkan rencana umum dan rencana rinci, 

sebagai berikut : 

Perencanaan Tata Ruang 

1. Penyusunan rencana tata ruang : 

Memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, 

dan antar kegiatan kawasan. 

2. Penetapan rencana tata ruang : 

a. Rencana Umum Tata Ruang 

1) Rencana tata ruang wilayah nasional 

2) Rencana tata ruang wilayah provinsi 

3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana 

tata ruang wilayah kota. 

b. Rencana rinci tata ruang : 

1) Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana 

tata ruang kawasan strategis nasional; 

2) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; 

3) Rencana detail tata ruang kabupaten/kota daqn 

rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/ 

kota. 

3. Muatan Rencana tata Ruang 

a. Rencana struktur ruang : 



 

 
 

1) rencana sistem pusat permukiman; 

2) rencana sitem jaringan prasarana. 

b. Rencana pola ruang 

1) Peruntukan kawasan lindung 

2) peruntukan kawasan budidaya. 

 

Perencanaan tata ruang dilaksanakan untuk menghasilkan : 

1. Rencana Umum Tata Ruang; 

2. Rencana Rinci Tata Ruang. 

 

Rencana umum tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi 

pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi 

sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan secara hierarki 

terdiri atas : 

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/RTRWN 

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/RTRWN 

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/RTRWKabupaten 

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/RTRWKota 

5. Rencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan 

6. Rencanaan Tata Ruang Kawasan Pedesaan. 

(ruang darat, ruang laut, ruang udara, ruang di dalam bumi) 

 

Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum 

tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang 

menetapkan kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah 

yang berisi operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dalam 

pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga 

muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan tetap mematuhi 

batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi yang 

disusun sebagai perangkaT operasional rencana umum tata ruang. 



 

 
 

Rencana rinci tata ruang terdiri dari 

1. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang 

kawasan strategis nasional yang merupakan rencana rinci untuk 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

2. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi yang merupakan 

rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah provinsi; 

3. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang 

kawasan strategis kabupaten/kota yang merupakan rencana rinci 

untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana detail 

tata ruang kabupaten/kota dijadikan dasar bagi penyusunan 

peraturan zonasi. 

 

B. Otonomi Daerah 

1. Sejarah 

Sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, 

otonomi daerah diatur dalam beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1945. Berikutnya diubah menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1948 tentang pemerintahan daerah berubah lagi menjadi Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1957. Dan berkenaan adanya Dekrit Presiden Soekarno 5 

Juli 1959, diubah dan kemudian ditetapkan Perpres Nomor 6 Tahun 

Tahun 1959 dan Perpres Nomor 5 Tahun 1960. Pada masa pemerintahan 

Presiden Soekarno terakhir mensyahkan Undang-undang Nomor 18 

Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 

Implementasi Undang-undang Pemerintahan Daerah, pada masa 

awal kemerdekaan sampai berakhirnya pemerintahan Soekarno, tidak 

efektif. Hal ini berkenaan dengan situasi politik, keamanan nasional dan 

keterbatasan ekonomi. Hal ini berlangsung pada masa pemerintahan 

Soeharto, yang masa awalnya, memprogramkan Stabilitas Ekonomi, 

Politik, dan Keamanan, menyebabkan Undang-undang Pemerintahan 



 

 
 

Daerah, melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-

undang Desa Nomor 4 Tahun 1975, berciri khas sentralisasi. 

Dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto, dan 

diteruskan oleh Presiden BJ Habibie dalam waktu singkat berhasil 

diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Makna 

dan isi yang terkandung dalam undang-undang ini sangat desentralisasi. 

Dalam undang-undang tersebut bercirikhas sekali otonomi seluas-

luasnya. Namun yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat adalah 

politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter dan fiskal 

nasilnal dan agama. Menurut Agus Salim Andi Gadjong (2007 : 161) 

lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan dapat 

mengakomodasi perubahan paradigma pemerintahan, dari yang 

sentralistis menjadi desentralisasi, mengedepankan prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, 

memperhatikan perbedaan potensi keanekaragaman, serta dapat 

mencegah disintegrasi bangsa. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ternyata tidak berlangsung 

lama, demikian pula dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1995. 

Untuk mengatasi dan menjawab perkembangan keadaan, maka 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati 

pembaruan undang-undang tersebut, yang kemudian diundangkan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 

dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Dalam rangka menyukseskan PEMILUKADAI, Pasal 90 dan pasal 

236A serta 236B, diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Demikian 



 

 
 

pula haknya, kemudian juga diadakan juga perubahan kedua secara 

terbatas melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Terakhir 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengalami beberapa 

pencabutan beberapa pasal yang berkenaan dengan Desa. Hal ini 

mengingat telah diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. 

 

2. Hubungan Kewenangan 

Otonomi daerah dan/atau desentralisasi menjadi isu dan 

perbincangan sangat menarik sepanjang berakhirnya pemerintahan 

Presiden Soeharto. Era Presiden BJ Habibie dan terus berganti 

pemerintahan, otonomi daerah tetap menjadi sasran dan tujuan agar 

berlangsung dalam koridor yang telah ditetapkan. Koridor yang 

dimaksudkan tidak lain adalah kepentingan nasional, bangsa, dan negara. 

Pemahaman dan persamaan persepsi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mutlak 

perlu, keadaan ini harus diwujudkan bahwa tujuan otonomi daerah 

adalah untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Yang pada gilirannya 

akan berdampak pada kesejahteraan rakyat di dalam suatu negara 

melalui NKRI. 

Salah satu pemahaman dan persamaan persepsi yang perlu 

ditumbuh kembangkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, hubungan 

kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada 

prinsipnya tidaklah mungkin penyelenggaraan otonomi daerah/ 

desentralisasi tanpa mengacu pada prinsip-prinsip sentralisasi dalam 

suatu negara berdaulat. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah adalah bersifat resiprokal (timbal balik). 

Pada hakekatnya urusan pemerintahan menurut Benyamin 

Hoessein (2005 : 199-201) Pertama, urusan pemerintahan yang 

sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah tanpa asas desentralisasi. 



 

 
 

Berbagai urusan pemerintahan tersebut secara eksklusif menjadi 

wewenang pemerintah, baik pemerintah negara kesatuan maupun 

pemerintah negara federal, sejauh urusan pemerintahan tersebut 

diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasisasi dan tugas 

pembantuan. 

Kedua, Sekalipun jumlah urusan pemerintahan lain dapat 

diselenggarakan dengan asas desntralisasi, namun berbagai urusan 

pemerintahan tersebut tidak secara ekseklusif (sepenuhnya) menjadi 

wewenang daerah, otonomi diluar dari sejumlah urusan pemerintahan 

yang tidak dapat diselenggarakan oleh pemerintah subnasional. 

Ketiga, perlu disadari bahwa urusan pemerintah bersifat dinamis. 

Urusan pemerintahan yang pada suatu saat tidak bisa disentralisasikan, 

pada sat lain mungkin dapat didesentralisasikan kepada daerah otonom. 

Sebaliknya, urusan pemerintahan yang pada suatu saat telah 

didesentralisasikan, pada saat lain dapat didesentralisasikan. Banyak 

faktor yang perlu dipertimbangkan, bukan hanya hal ini, faktor 

pertimbangan bukan hanya externality, transparancy dan efficiency 

seperti dianut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Keempat, desentralisasi dalam arti penyerahan urusan 

pemerintahan hanya dilakukan oleh pemerintah kepada daerah otonom. 

Oleh karena itu tidak menjadi penyerahan wewenang legislasi dari 

lembaga legislatif dan wewenang yudikasi dari lembaga yudikatif kepada 

daerah otonom. Dalam negara federal sekalipun, desentralisasi dadri 

negara bagian ke pemerintah lokal tidak pernah mencakup aspek legislasi 

dan yudikasi. 

Menurut Eko Prasodjo (2009 : 174-176) salah satu masalah yang 

dihadapi dalam implementasi otonomi daerah yang berakar dari 

konstruksi hubungan antara pusat dan daerah, adalah ketidak jelasan 

model pembagian kewenangan anatar tingkat pemerintahan. Seperti 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara teoritis dan praktik 



 

 
 

internasional di beberapa negara, terdapat dua prinsip dasar yang dapat 

dilakukan dalam membagi kewenangan, yaitu berdasarkan kepada fungsi 

dan berdasarkan kepada politik. Atas dasar fungsi, kewenangan dibagi 

menurut fungsi mengatur dan fungsi mengurus, jika prinsip dasar yang 

dianut adalah berdasarkan pembagian politik, maka fungsi mengatur dan 

mengurus ini tidak secara tegas dibagi antara tingkatan pemerintahan. 

Oleh dua tingkatan pemerintahan yang berbeda. 

Secara khusus, problem pembagian kewenangan juga terletak 

pada inkonsistensi berbagai produk perundang-undangan di negeri ini. 

Peraturan Pemerintah ddan Keputusan Presiden dapat mereduksi 

kewenangan yang sudah diberikan Undang-undang bagi daerah, entah 

inkonsistensi ini membingungkan dan cenderung menyebabkan 

resentralisasi. Ujung dari inkonsistensi adalah konflik sektoral antar 

tingkat pemerintahan bahkan pemerintah daerah menuduh pusat tidak 

bersungguh-sunggu mendesentralisasikan kewenangan. 

Pendapat lain tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah, dikemukakan oleh Astim Rivanto (2006 : 379) 

yang menyatakan “Diluar urusan pemerintahan yang menjadi urusan 

pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 10 (1) jo Pasal 10 (3) 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, ada bagian tertentu urusan 

pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada 

daerah” (Penjelasan Udang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Disamping itu 

terdapat bagian urusan pemerintahan yang bersifat concurent artinya 

urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang 

tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah.Setiap urusan yang bersifat concuret senantiasa ada 

yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan 

kepada kabupaten/kota, maka disusunlah kriteria yang meliputi 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memeprtimbangkan 

keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan dan anatar 



 

 
 

tingkatan pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah, 

meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang 

wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar seperti pendidikan dasar kesehatan, pemenuhan 

kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan 

pemerintahan yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan 

kekhasan daerah. 

Edi Toet Hendratmo menyatakan (2009 : 270-271) sdengan 

dianutnya sistem penyerahan sisa (residu of powers) sebagaimana 

dinyatakan dalam pasa 7 ayat (2) dan pasal 92 ayat (3) dan pasal 10 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah cenderung menafsirkan 

secara baku dan menganggap bahwa semua kewenangan diluar 

kewenangan pusat adalah menjadi kewenangan daerah. 

Walaupun kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah telah 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai 

pelaksanaan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 namun masih dapat terbentuk pemakaran daerah bahwa 

kewenangan diluar kewenangan pusat adalah kewenangan daerah. 

Perbedaan pemahaman tersebut dapat terjadi dengan menyimak bagian 

penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut 

yang menyatakan “Diluar urusan pemerintahan yang wajib dan pilihan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, setiap 

tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan 

yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi 

kewenangan yang berdasarkan atas dasar prinsip penyelenggaraan 

urusan sisa. 

SH Sarundayang sebagai pemerhati otonomi daerah yang 

sekaligus pelaksana otonomi daerah tentang kewenangan pemerintah 



 

 
 

pusat dan daerah menyetakan (2005 : 148-149) dalam hal pengaturan, 

yaitu pengaturan sistem dan penyerahan pendelegasian, penugasan 

wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah dan/atau perangkat pusat di daerah untuk menangani urusan 

pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah (otonomi daerah) 

atau untuk melaksanakan urusan pemerintah yang diserahkan 

pemerintah ke daerah dengan asas desentralisasi (desentralisasi politik) 

dan asas dekonsentrasi (desentralisasi administrasi) itu merupakan 

bagian dari urusan pemerintah. 

Dengan demikian pelaksanaan wewenang untuk menangani 

urusan pemerintahan di daerah tetap dalam pembinaan dan pengawasan 

pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. 

pemerintah melalui asas dekonsentrasi melimpahkans ebagian urusan 

pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di 

daerah, yakni Gubernur atau dapat menugaskan kepada pemerintah 

daerah tugas dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas 

pembantuan. 

Berkenaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan desa diatur dalam pasal 18 

“Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak usul dan adat istiadat desa. 

Disamping itu pada pasal 19 diutamakan “Kewenangan Desa” meliputi : 

a. Kewenangan desa berdasarkan asal usul; 

b. Kewenangan lokal berskala desa; 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daera 

provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 



 

 
 

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, 

atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

C. Kesejahteraan Rakyat 

Perwujudan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, merupakan 

cita-cita, dan semangat yang diawali dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 

17 Agustus 1945. Kemudian langsung ditetapkan dalam pasal 33, yang 

semakin diperkuat pada Undang-undang Dasar 1945 setelah perubahan 

keempat. 

Sebagai tindak lanjut dan konsistensi untuk menuju kesejahteraan 

rakyat yang dalam berbagai penegasan adalah masyarakat adil dan 

makmur telah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan. Eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut tidak 

hanya yang mengatur khusus aspek ekonomi, dan keuangan, akan tetapi 

juga berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. 

Pertumbuhan perekonomian dan pendapatan negara, serta 

pemerataan hasil pembangunan, merupakan salah satu idikator 

keberhasilan kebijakan negara. Menurut Ali Moertopo (1982 : 122). Di 

kalangan kebanyakan ahli ekonomi memang dianut pendapat bahwa 

ukuran kemajuan dan perkembangan negara adalah pertumbuhan 

ekonomi yang dinyatakan dalam rangka produksi nasional atau (Gross 

National Product). Suatu negara  dianggap mengalami kemajuan atau 

perkembangan jika GNP naik sekian persen dan mengalami kemunduran 

jika GNP turun sekian persen, atau perkembangan negara mengalami 

stagnasi jika GNP konstan dari tahun tertentu ke tahun berikutnya. Pada 

hakikatnya ukuran demikian adalah semata-mata suatu konvensi belaka 

yang ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan praktis. Jadi krireria 

tersebut tidak mencerminkan hakikat kemajuan. 



 

 
 

Sebagai suatu negara kesatuan yang menegaskan secara nyata 

juga sebagai negara hukum yang demokratis, kesejahteraan rakyat 

merupakan suatu tujuan yang harus dapat terselenggara dalam periode 

tertentu. Pendekatan yang harus dilakukan adalah melalui sinkronisasi 

dan interaksi berbagai aspek/sistem baik hukum, politik, sosial-budaya, 

keamanan nasional termasuk dalam konteks otonomi daerah dan 

penataan ruang. Menurut Wawan Effendy (2012 : 183) Setiap hukum 

dimaksudkan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, sehingga hukum 

harus mengacu kepada keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. 

Dalam perkembangannya, untuk menuju pada kesejahteraan 

rakyat, beberapa pemikiran bahwa kesejahteraan rakyat merupakan 

cakupan mendalam dari ide dan semangat negara kesejahteraan (Welfare 

State), mulai diterima oleh negara-negara maju, termasuk di Indonesia. 

Sebagai contoh proposal disertasi yang ditampilkan oleh (Johny Ibrahim; 

2006 :430) Konsep negara kesejahteraan bermula dari gagasan yang 

muncul dalam Beveridge Report yaitu berisi laporan oleh Beveridge, 

Seorang anggota parlemen Inggris yang mengusulkan keterlibatan negara 

di bidang ekonomi dalam hal yang berhubungan dengan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai 

mati (from the cradle to the grave), lapangan kerja, pengawasan atas 

upah kerja oleh pemerintah, dan usaha dalam bidang pendidikan. 

Gagasan tersebut ternyata diterima oleh berbagai negara, seperti Inggris, 

Jerman, dan Amerika Serikat. 

Untuk menuju pada kesejahteraan rakyat diperlukan berbagai 

pendekatan. Era otonomi daerah merupakan suatu situasi dan kondisi 

yang sangat memungkinkan untuk secara minimal mendekati upaya 

kesejahteraan rakyat, namun perlu perkuatan negara. Untuk meraih 

sasaran negara moderen yang bestruktur kuat (hard state) dibutuhkan 

sistem pengembangan ekonomi plural, termasuk sistem ekonomi global 

yang moderen maupun sistem ekonomi daerah yang plural berbasiskan 



 

 
 

Sumber Daya Alam (SDA) dan sesuai kepastian dan kepentingan lokal. 

Menurut Didin S. Damanhuri (2006 : 49). 

Pertama, pengembangan pasar uang dan modal ditingkat nasional 

dengan meminjam kembali risiko dan akibat negatif goncangan eksternal. 

Dalam hal ini perlu ditiru pola malaysia. Instrumen mekanisme kontrol 

terhadap penggunaan devisa, termasuk kredit dari perbankan dan 

lembaga keuangan lainnya harus dikontrol penggunaannya agar menjadi 

kegiatan produktif dan tinggi dalam preoritas realokasinya dalam 

pembangunan sosial. 

Kedua, Seraya memperbaiki perhitungan dana elokasi umum dan 

khusus (DAU dan DAK) mencari jalan keluar kekurangan dana pusat 

maupun sebagian besar daerah yang kurang atau tidak memiliki SDA 

misalnya, dengan menetapkan pajak bumi dan bangunan untuk 

penduduk lokal dan penetapan standar pelayanan umum. 

Ketiga, juga dikembangkan paradigma pembangunan wilayah, 

yang melihat pembangunan bukan secara sentralistik-sektoral karena 

budaya dan pola pikir yang tertanam selama ini. Dalam hal ini faktor 

perencanaan tata ruang perlu dijadikan rujukan utama, karena dalam 

praktik pembangunan itu multisektoral. 

Keempat, mungkin ada pertimbangan serius untuk mengubah 

peranan BAPPENAS menjadi lembaga perencana yang bukan hanya 

langsung berada dibawah Presiden-Wakil Presiden, tetapi juga menjadi 

lembaga yang bertugas mensinkronkan peran otonomi daerah baik 

lembaganya dengan pusat maupun antar daerah. 

Kelima, pembangunan ala Thailand, khususnya dibidang UKM, 

pertanian dan desa, perlu ditiru dengan beberapa modifikasi dalam 

konteks Indonesia. 

Sesuai dan selaras dengan Pancasila  sebagai sistem filsafat, 

kesejahteraan rakyat didasari pada nila sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia, yang bertautan dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang 



 

 
 

Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, 

serta Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan menurut Koelani (2004 : 83) di dalam sila 

kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam 

kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan 

dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam 

hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, 

manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta berhubungan 

dengan Tuhannya. 

Konsekwensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam 

hidup bersama meliputi (1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan 

keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah 

yang wajib memenuhi keadilan dalam keadilan membagi, dalam bentuk 

kesejahteraan bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama 

yang didasarkan atas hak dan kewajiban; (2) Keadilan legal (keadilan 

bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap 

negara dan dalam masalah ini pihak negaralah yang wajib memenuhi 

keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dalam negara; (3) Keadilan Komutatif, yaitu suatu hubungan 

keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik. 

Dalam cakupan yang lebih luas, yaitu pada konteks negara 

kesejahteraan (welfare state), konsepsi negara kesejahteraan menurut 

Soerjono Soekanto (1976 : 54-55) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan Trias Politica dipandang tidak 

prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih 

penting dari pada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, 

sehingga peranan organ-organ eksekutif lebih penting daripada 

organ-organ legislatif; 

b. Peranan negara tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan 

ketertiban belaka, akan tetapi negara secara aktif berperan di dalam 



 

 
 

penyelenggaraan kepentingan-kepentingan masyarakat dibidang-

bidang sosial, ekonomi dan budaya sehingga perencanaan 

merupakan sarana yang sangat penting; 

c. Negara kesejahteraan merupakan negara hukum material yang 

mementingkan keadilan sosial material dan bukan persamaan yang 

bersifat formal semata-mata; 

d. Sebagai konsekwensi dari hal-hal tersebut diatas, maka di dalam 

suatu negara kesejahteraan hak milik tidak lagi dianggap sebagai 

hak yang mutlak, akan tetapi hak tersebut dipandang mempunyai 

fungsi sosial yang berarti adanya batas-batas di dalam kebebasan 

penggunaannya. 

e. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin 

penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini 

disebabkan karena semakin luasnya peranan negara di dalam 

kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. 

 



 

 
 

BAB III 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENATAAN RUANG 

 

A. Penyimpangan dan Perubahan Kebijakan 

1. Kluster-kluster Permasalahan Penataan Ruang Di Wilayah 

Perkotaan dan Pedesaan 

Penataan ruang merupakan salah satu aspek yang sangat penting di 

dalam kegiatan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan oleh semakin 

banyaknya permasalahan yang timbul di daerah yang menuntut penyelesaian 

dari segi penataan ruang. Mengingat peranan dan kedudukannya, 

pembangunan daerah harus dilaksanakan secara serasi dan terarah agar dapat 

menghasilkan daya guna dan hasil guna yang lebih besar secara keseluruhan. 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata ruang 

secara lebih intensif. 

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Salah satu ciri fisik 

yang mudah dikenali dari karakter kekotaan adalah tingginya penggunaan 

lahan terbangun pada suatu wilayah. Dengan adanya lahan terbangun yang 

tinggi pada suatu wilayah maka selain ciri fisik, ciri sosial ekonomi yang dapat 

dikaji adalah adanya pergeseran sektor ekonomi penduduk menuju sektor 

non-pertanian. Jenis penggunaan lahan merupakan salah satu representasi 

aktivitas atau kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat dilihat secara fisik. 

Dengan demikian untuk melihat tingkat kekotaan suatu daerah, indikator 

lahan terbangun ini merupakan indikator penting sebagai penciri karakter 

kekotaan secara fisik (Prakosa dan Kurniawan, 2007). 



 

 
 

Perkembangan kawasan perkotaan serta daerah-daerah di sekitarnya 

dicirikan dengan adanya ketidakseimbangan perkembangan antar kawasan 

serta tidak meratanya pusat-pusat pelayanan untuk masyarakat. Fenomena 

yang juga mewarnai perkembangan kota-kota besar lain tercermin di dalam 

struktur keruangan dan pola sebaran guna lahan di kawasan perkotaan. Guna 

lahan campuran (mixed-use) dijumpai di mana-mana, tidak hanya di pusat-

pusat komersial dengan nilai lahan tinggi, tetapi juga di kawasan pinggiran 

yang relatif masih belum intensif tingkat perkembangannya. Pola keruangan 

yang demikian tidak hanya terjadi pada kawasan permukiman formal skala 

besar, tetapi juga terjadi pada kawasan yang berkembang secara tradisional 

(kampung).  

Pola perkembangan seperti itu justru terjadi pada saat ketika hampir 

setiap kota telah mempunyai instrumen pengendali perkembangan kota 

dalam bentuk rencana tata ruang kota. Pertanyaan umum yang sering muncul 

adalah bagaimana sebenarnya peran rencana kota di dalam proses 

pembangunan. Rencana kota (tata ruang) terlihat tidak saja tidak efektif, 

tetapi justru cenderung tidak berperan apa-apa di dalam mengarahkan 

pembangunan perkotaan yang sangat pesat.  

- Efektivitas Rencana Tata Ruang 

Menurut Levy (dalam Fansiena, 1996) rencana tata ruang dikatakan 

efektif apabila memiliki kriteria sebagai berikut; (1) kesatuan dan 

keterpaduan, (2) tingkat konflik rendah, (3) berorientasi pada kemudahan 

masyarakat, (4) keserasian dalam tata guna lahan, (5) tersedianya ruang 

yang baik untuk istirahat, pertemuan dan penelitian, serta (6) 

menciptakan suasana aman dan menyenangkan. Menurut Urwick (dalam 

Fansiena, 1996) rencana tata ruang dikatakan efektif apabila memiliki 

kriteria sebagai berikut; (1) bertujuan jelas, (2) mempunyai sifat yang 

sederhana, (3) mudah dianalisa, diklasifikasikan dalam tindakan dengan 

menetapkan standar, (4) bersifat fleksibel, (5) memiliki keseimbangan 



 

 
 

yang baik, serta (6) tersedianya sumber-sumber yang dipergunakan 

dalam pelaksanaan rencana. 

Kualitas rencana tata ruang juga ditentukan oleh bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Menurut Conyer, D (1994) 

ada 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting 

dalam kegiatan perencanaan, yaitu : 

a. partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 

informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikat masyarakat 

setempat, yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan 

serta proyek-proyek akan gagal; 

b. masyarakat lebih mempercayai proyek atau program pembangunan 

jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya; 

c. munculnya suatu anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi 

bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakatnya 

sendiri. 

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa kali selama 

proses analisa dan perencanaan. Smith dalam Setiawan, 2005 

menyarankan bahwa perencanaan dapat dilakukan dalam tiga tahap: (1) 

normatif, yang mana keputusan diambil untuk menentukan apa yang 

seharusnya dilakukan; (2) strategik, yang mana keputusan dibuat untuk 

menentukan sesuai yang dapat dilakukan; dan (3) operasional, yang mana 

keputusan dibuat untuk menentukan apa yang akan dilakukan. Dia 

mengatakan bahwa banyak program partisipasi masyarakat dilakukan 

pada tahap operasional. Walaupun demikian, Smith dan banyak ahli lain 

seperti Korten (1983), Howell (1987), atau Pinkerton (1989) menyarankan 

bahwa kemitraan seharusnya dilakukan lebih awal dalam proses 

perencanaan, sehingga anggota masyarakat dapat terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan yang lebih awal dan penting. Kalau tidak, 

masyarakat akan melihat proses partisipasi tidak jauh dari sekedar 



 

 
 

kosmetik, dalam bahasa Arnstein disebut tokenism, karena banyak 

keputusan kunci diambil tanpa melibatkan masyarakat. 

Tujuan penataan ruang dapat tercapai apabila fungsi rencana tata ruang 

dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila rencana tata ruang dapat 

dilaksanakan dengan fungsinya maka dapat dikatakan bahwa rencana 

tata ruang itu efektif. Sebaliknya jika rencana tata ruang tidak 

dilaksanakan sesuai dengan fungsinya, maka dapat dikatakan bahwa 

rencana tata ruang tersebut tidak efektif. 

Menurut Devas dan Rakodi (1993) betapapun baiknya suatu rencana, 

kebijakan atau programnya semua itu tidak akan efektif jika tidak 

didukung oleh sistem manajemen perkotaan dan pengelola yang 

profesional. Di sini dibutuhkan kecakapan-kecakapan teknis, sumber 

pendanaan, kemampuan menejemen, dan kekuatan hukum yang 

mendukungnya. Kecakapan teknis sangat diperlukan karena rencana tata 

ruang yang ada mencakup rentang waktu yang cukup panjang (misalnya 

rencana tata ruang kota 10 tahun) sehingga untuk mewujudkannya 

diperlukan kemampuan untuk menjabarkan ke dalam program-program 

pemanfaatan ruang dengan tahapan pelaksanaan yang jelas. 

 

 

- Pergeseran Rencana Tata Ruang (Pemanfaatan Lahan) 

Perubahan pemanfaatan lahan timbul sebagai akibat perubahan 

perimbangan dalam jumlah penduduk dengan luas lahan yang tersedia. 

Jumlah penduduk dari waktu-ke waktu terus meningkat, sementara luas 

lahan yang tersedia tidak pernah bertambah, sehingga terjadi pergeseran 

spasial pemanfaatan lahan. 

Menurut Pierce dalam Sodikin (2002), pengertian konversi, alih fungsi 

atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam 

pengalokasian sumber daya lahan dari suatu penggunaan ke penggunaan 



 

 
 

lainnya, sehingga proses konversi lahan ini melibatkan reorganisasi 

struktur fisik kota secara internal maupun ekspansinya kearah luar. 

Kivel dalam Sodikin (2002), mengatakan bahwa lahan merupakan faktor 

kunci dalam kaitannya dengan pola dan proses perubahan kota. Hal ini 

karena terdapat kaitan erat antara penggunaan lahan dan perubahan 

demografis di kawasan perkotaan, yang dapat ditunjukkan dalam ukuran 

konsumsi lahan perkotaan. 

Chapin dalam Sodikin (2002), terdapat dua aspek yang mempengaruhi 

pemanfaatan lahan, yaitu a spasial yang terdiri aspek perekonomian dan 

kependudukan; serta aspek spasial yang terdiri dari sistem aktifitas, 

sistem pengembangan dan sistem lingkungan. Perekonomian akan 

mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi (produksi dan 

distribusi) di kota seperti sektor industri, perdagangan dan jasa yang 

semuanya membutuhkan lahan. Pemanfaatan lahan tersebut umumnya 

diarahkan pada pola pemanfaatan yang efektif dan efisien, sehingga 

faktor lokasi menjadi cukup penting. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran spasial pemanfaatan lahan 

cukup bervariasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Pierce dalam 

Sodikin (2002). Konsumsi terhadap lahan merupakan manifestasi dari 

kekuatan demografi dan ekonomi. Selain kedua kekuatan ini, sejumlah 

faktor lain juga memberikan pengaruhnya, yaitu perubahan penduduk, 

fungsi ekonomi yang dominan, ukuran wilayah, rata-rata nilai lahan, 

jumlah dan kepadatan penduduk, wilayah geografis dan kemampuan 

lahan. 

Menurut Setiawan dan Purwanto (1994), tiga faktor eksternal yang 

mempengaruhi terjadinya konversi lahan, yaitu tingkat urbanisasi, situasi 

perekonomian masyarakat serta kebijakan dan program pembangunan 

daerah. Sedangkan menurut Kustiawan (1997), terdapat beberapa faktor 

eksternal yang mempengaruhi konversi lahan, yaitu laju pertumbuhan 



 

 
 

penduduk, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan kawasan terbangun dan kebijakan pemerintah. 

Menurut Chapin dalam Sodikin (2002), aspek kependudukan 

mempengaruhi pemanfaatan lahan. Sedangkan Pierce (1981), 

mengatakan bahwa konsumsi terhadap lahan merupakan manifestasi dari 

kekuatan demografi. Sedangkan Kustiawan (1997), mengatakan bahwa 

faktor jumlah, kepadatan dan pertumbuhan penduduk ikut berperan 

terhadap terjadinya konversi lahan. Jumlah penduduk, kepadatan 

penduduk, dan pertumbuhan penduduk merupakan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi pergeseran spasial lahan. Colby dalam Yunus 

(2000), berpendapat bahwa tersedianya berbagai fasilitas kehidupan 

merupakan salah satu kekuatan sentripetal yang dapat menjadikan kota, 

sebagai daya tarik untuk dijadikan tempat berbagai aktifitas kehidupan 

sehingga meningkatkan kebutuhan penggunaan lahan. Nilai lahan yang 

tinggi merupakan kekuatan sentrifugal yang dapat menyebabkan 

seseorang kurang tertarik untuk melakukan kegiatan di kota. Tuntutan 

persyaratan lahan yang diperlukan bagi setiap komponen kota pada 

dasarnya meliputi; persyaratan kesehatan dan keselamatan, persyaratan 

ekonomi, persyaratan efisiensi, persyaratan pengelompokan sosial serta 

persyaratan estetika. Untuk memenuhi persyaratan kesehatan, 

keselamatan, estetika dan pengelompokan sosial perlu didukung oleh 

kondisi lingkungan fisik dan sosial yang baik; sedangkan persyaratan 

efisiensi memerlukan dukungan dari faktor aksesibilitas dan transportasi. 

Adapun persyaratan ekonomi dapat dipenuhi apabila untuk dapat 

memanfaatkan suatu lokasi sebagai tempat kegiatan diperlukan 

pengorbanan yang kecil. Kondisi ini dapat terjadi apabila lahan yang 

digunakan tersebut mempunyai harga jual yang rendah (murah) atau jika 

lahan tersebut milik sendiri merupakan lahan dengan produktifitas 

rendah. Dengan demikian, pergeseran pemanfaatan lahan dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah : (a) peraturan, (b) 



 

 
 

struktur birokrasi (koordinasi antar pelaksana, dan prosedur kebijakan), 

(c) komunikasi dan koordinasi, (d) sumberdaya finansial (dana), (e) 

ekonomi, (f) kondisi fisik (topografi, aksesibilitas, dan lahan), (g) 

kependudukan (kepadatan, persebaran, dan mobilitas) (i) budaya, serta 

(j) partisipasi stakeholders (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat). 

Secara konseptual dapat dilihat pada Diagram 1.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 1.1 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Spasial Pemanfaatan Lahan 

 

Tiga permasalahan besar yang dihadapi oleh kawasan perkotaan adalah : 

(1) adanya kecenderungan pemusatan kegiatan (over-concentration) pada 

kawasan-kawasan tertentu; (2) perkembangan penggunaan lahan yang 

bercampur (mized-use); dan (3) terjadinya alih fungsi lahan (land conversion) 

dari ruang terbuka, lahan konservasi, atau ruang terbuka hijau menjadi 



 

 
 

kawasan terbangun intensif (permukiman, industri, perkantoran, prasarana). 

Sedangkan permasalahan besar yang dihadapi oleh kawasan sub urban 

adalah: (1) terjadinya pengalihan fungsi kawasan resapan air menjadi kawasan 

terbangun; (2) terjadinya pembangunan fisik kawasan secara terpencar (urban 

sprawl); dan (3) banyaknya lahan tidur di wilayah sub urban dan wilayah 

transisi. 

Pergeseran spasial pemanfaatan lahan di wilayah perkotaan diantaranya:  

- Pergeseran pemanfaatan lahan, yaitu pemanfaatan lahan tidak sesuai 

dengan peruntukannya (sub zona). 

- Pergeseran fungsi (use), adalah perubahan jenis kegiatan yang tidak 

sesuai dengan kegiatan yang diizinkan.  

- Penggunaan Teknik Pengaturan Zonasi yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan. 

- Pemanfaatan intensitas bangunan, mencakup pemanfaatan Koefisien 

Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien 

Dasar Hijau (KDH), Ketinggian Bangunan (KB) dan lain-lain yang tidak 

sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan.  

- Implementasi teknis bangunan: Garis Sempadan Bangunan (GSB), 

Garis Sempadan Jalan (GSJ) yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis 

yang ditetapkan.  

Contoh : pergeseran pemanfaatan lahan di wilayah perkotaan 

- Pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya (sub zona). 

Pemanfaatan lahan sesuai amanah UU No.26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang 

ditetapkan dalam RTRW maupun Rencana Detail Tata Ruang dan 

Peraturan Zonasi. Bahwa setiap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang dianggap sebagai pelanggaran penataan 

ruang yang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. 

Sanksi administrasi dimaksud berupa; peringatan tertulis, 

penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pembongkaran 



 

 
 

bangunan, pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif. 

Sedangkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU No.26 

Tahun 2007. 

Pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya (sub zona) 

misalnya: lahan yang memiliki peruntukan hijau (sub zona taman 

kota/lingkungan) dimanfaatkan untuk  rumah sedang (R4). 

- Pergeseran jenis kegiatan.  

Sesuai ketentuan perundang-undangan (dalam hal ini Perda 1 Tahun 

2014, tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi), 

perubahan peruntukan/sub zona tidak diizinkan. Perubahan yang 

diizinkan hanya jenis kegiatan. Misalnya; lahan berada dalam sub 

zona rumah sedang (R4) kegiatan diizinkan diantaranya rumah 

sedang. Untuk kegiatan rumah kost diizinkan tetapi bersyarat. Syarat-

syarat yang dibutuhkan harus dipenuhi agar IMB dapat diterbitkan. 

Ketentuan perubahan jenis kegiatan diatur dalam tabel Peraturan 

Zonasi. Perubahan jenis kegiatan di lapangan dimungkin terjadi 

pelanggaran jika tidak dilakukan pengendalian yang ketat. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Zona R4 : Kawasan peruntukan hunian dengan luas kaveling 
lebih besar dari 200 meter persegi  sampai 400 meterpersegi 
dengan KDB setinggi-tingginya 60%, tipe bangunan kopel dengan 
ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 lantai. 

I = perubahan diijinkan 
B = perubahan bersyarat 
T = perubahan terbatas 

X = tidak boleh perubahan 
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- Penggunaan Teknik Pengaturan Zonasi 
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Penerapan Teknik Pengaturan Zonasi meliputi: bonus dengan kode a; 

pengalihan hak membangun atau TDR dengan kode b; pertampalan 

aturan atau overlay dengan kode c; permufakatan pembangunan 

dengan kode d; khusus dengan kode e; pengendalian pertumbuhan 

dengan kode f; dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan kode 

g. 

a. TPZ bonus diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk 

peningkatan luas lantai  atau KLB dan diarahkan pada lokasi (1) 

pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, dan kawasan 

strategis kepentingan ekonomi; (2) kawasan terpadu kompak 

dengan pengembangan konsep TOD;  (3) kawasan yang memiliki 

fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride); 

dan (4) lokasi pertemuan angkutan umum massal. 

b. TPZ pengalihan hak membangun atau Transfer Development Right 

(TDR) pada suatu persil/sub zona ke persil/sub zona lain sesuai 

kesepakatan bersama dan diarahkan pada lokasi: (1) kawasan 

terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD; (2) pusat 

kegiatan primer dan pusat kegiatan sekunder; dan (3) kawasan 

yang memiliki panduan rancang kota. 

c. TPZ pertampalan aturan atau overlay merupakan zona dengan dua 

atau lebih aturan yang ditambahkan pada sub zona. TPZ 

pertampalan aturan atau overlay ditetapkan pada Kawasan 

Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) dengan ketentuan 

pembatasan tinggi bangunan, tinggi bangun-bangunan dan jenis 

kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. TPZ permufakatan pembangunan merupakan permufakatan 

pengadaan lahan untuk infrastruktur. TPZ permufakatan 

pembangunan ditetapkan sepanjang koridor angkutan umum 

massal berbasis rel layang.   



 

 
 

e. TPZ Khusus, kawasan yang memiliki karakteristik spesifik dan 

keberadaannya dipertahankan oleh pemerintah. TPZ khusus, 

meliputi: (1) Kawasan Taman Medan Merdeka (Taman Monas) di 

Kecamatan Gambir; (2) Kawasan Istana Presiden di Kecamatan 

Gambir; (3) Kawasan ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru; (4) 

Kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan; (5) 

Kawasan Depo Pertamina Plumpang di Kecamatan Tanjung Priok; 

(6) Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok 

dan Kecamatan Cilincing; g. Kawasan Ekonomi Strategis Marunda 

di Kecamatan Cilincing; dan (7) kawasan budidaya pertanian 

sawah di Kecamatan Cakung Kecamatan Cengkareng. 

f. TPZ pengendalian, zona yang dikendalikan perkembangannya 

karena karakteristik kawasan. Pengendalian pertumbuhan 

meliputi:  (1) kawasan sentra industri kecil dengan kode f.1; dan 

(2) kawasan pembangunan berpola pita di sepanjang koridor 

transportasi massal di luar kawasan TOD dengan kode f.2. TPZ 

pengendalian pertumbuhan kawasan sentra industri kecil dengan; 

menyediakan gudang bahan baku bersama; menyediakan IPAL 

komunal; menyediakan dapur dengan teknologi ramah 

lingkungan; menyediakan fasilitas bongkar muat komunal; dan 

menjadi anggota wadah atau perkumpulan yang terdaftar dan 

diakui oleh pemerintah. 

g. TPZ Pelestarian Kawasan Cagar Budaya, suatu perangkat untuk 

mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai sejarah, 

yang berada di:  (1) Kawasan Kota Tua; (2) Kawasan Pulau Onrust, 

Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari; (3) Kawasan 

Menteng; dan (4)Kawasan Kebayoran Baru. TPZ Pelestarian 

Kawasan Cagar Budaya dengan ketentuan; (1) kegiatan hunian 

diperkenankan untuk dirubah tanpa merubah struktur dan bentuk 

asli bangunan pada kawasan yang dilalui angkutan umum massal;  



 

 
 

(2) kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat, dan diizinkan 

terbatas bersyarat dalam Kawasan Cagar Budaya ditetapkan 

Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD; (3) 

intensitas pemanfaatan ruang Bangunan Cagar Budaya golongan A 

dan golongan B sesuai kondisi bangunan asli yang ditetapkan; dan 

(4) pembangunan baru pada kaveling dalam Kawasan Cagar 

Budaya harus menyesuaikan dengan karakter kawasan Cagar 

Budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Pengaturan Zonasi Bonus 

TPZ Pengalihan Hak Membangun atau Transfer Development Right (TDR) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPZ Khusus 

TPZ Pengendalian Pertumbuhan 



 

 
 

- Pemanfaatan intensitas yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis  

Intensitas pemanfaatan ruang sudah diatur dalam Perda RDTR dan PZ, 

baik Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan 

(KLB), Ketinggian Bangunan (KB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), 

Koefisien Tapak Basement (KTB), maupun Tipe Bangunan (TB). Namun 

pelaksanaan di lapangan, tidak menutup kemungkinan terjadi 

pelanggaran. Misalnya : 

 

Intensitas 
Pemanfaatan 
Ruang 

Rencana Implementasi 

KDB 60 % 55 % 

KLB 2,4 2,45 

KB 4 4 

KDH 30 27,5 % 

KTB 55 55 % 

TB Deret Deret 

 

Pelanggaran dalam 

pelaksanaan di lapangan 



 

 
 

 

- Perubahan Teknis Bangunan  

Perubahan teknis teknis bangunan seperti GSB, GSB sering terjadi di wilayah 

perkotaan. Misal : dalam rencana kota ditetapkan GSB 6 m, tidak menutup 

kemungkinan terjadi pelanggaran di lapangan menjadi 5 m bahkan lebih 

kecil. 
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Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana, merupakan gejala 

umum yang terjadi di kota-kota yang pesat pertumbuhannya. Perubahan 

pemanfaatan ruang dari peruntukan yang direncanakan umumnya disebabkan 

oleh ketidaksesuaian antara pertimbangan yang mendasari arahan rencana 

dengan pertimbangan pelaku pasar (Zulkaidi, 1999: 108).  

Di satu sisi, pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan kepentingan 

umum serta ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku, sedangkan di sisi 

lainnya kepentingan pasar dan dunia usaha mempunyai kekuatan yang sangat 

besar yang sulit untuk ditahan. Kedua faktor yang saling berlawanan ini 

diserasikan untuk memperoleh arahan pemanfaatan ruang yang optimum, 

yaitu yang dapat mengakomodasi kebutuhan pasar dengan meminimumkan 

dampak sampingan yang dapat merugikan kepentingan umum. Optimasi yang 

memuaskan semua pelaku yang terlibat tidak selalu dapat dicapai, dan ini juga 

tidak selalu sama untuk kasus-kasus dan lokasi pemanfaatan ruang yang 

dihadapi. 

Perubahan pemanfaatan ruang dapat mengacu pada 2 hal yang berbeda, 

yaitu pemanfaatan ruang sebelumnya, atau rencana tata ruang. Perubahan 

yang mengacu pada pemanfaatan sebelumnya adalah suatu pemanfaatan 

baru atas lahan yang berbeda dengan pemanfaatan lahan sebelumnya, 

sedangkan perubahan yang mengacu pada rencana tata ruang adalah 

“pemanfaatan baru atas tanah (lahan) yang tidak sesuai dengan yang 

ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) yang telah disahkan. 

Tahapan dalam suatu proses perubahan fungsi kawasan yang terjadi, 

terutama dari perumahan ke fungsi baru, adalah sebagai berikut :  

a. Penetrasi, yaitu terjadinya penerobosan fungsi baru ke dalam suatu 

fungsi yang homogen.  

b. Invasi, yaitu terjadinya serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap 

penetrasi tetapi belum mendominasi fungsi lama.  



 

 
 

c. Dominasi, yaitu terjadinya perubahan dominasi proporsi fungsi dari 

fungsi lama ke fungsi baru akibat besarnya perubahan ke fungsi baru.  

d. Suksesi, yaitu terjadinya pergantian sama sekali dari suatu fungsi lama 

ke fungsi baru.  

Ada dua gaya berlawanan yang mempengaruhi pembentukan dan 

perubahan pemanfaatan ruang, yaitu :  

a. Gaya sentrifugal, mendorong kegiatan berpindah dari kawasan (pusat 

kota) ke wilayah pinggiran. Ada lima gaya yang bekerja dalam hal ini, 

yaitu :  

- Gaya ruang, akibat meningkatnya kemacetan;  

- Gaya tapak, kerugian akibat pusat kota terlalu intensif;  

- Gaya situasional, akibat jarak bangunan dan alinemen fungsional 

yang tidak memuaskan;  

- Gaya evolusi sosial, akibat tingginya nilai lahan, pajak, dan 

keterbatasan berkembang;  

- Status dan organisasi hunian, akibat bentuk fungsional yang 

kedaluarsa, pola yang mengkristal, dan fasilitas transportasi yang 

tidak memuaskan.  

b. Gaya sentripetal, bekerja menahan fungsi-fungsi tertentu di suatu 

kawasan (pusat kota) dan menarik fungsi lainnya ke dalamnya. Gaya 

ini terjadi karena sejumlah kualitas daya tarik kawasan (pusat kota), 

yaitu :  

- Daya tarik (fisik) tapak, biasanya kualitas lansekap alami,  

- Kenyamanan fungsional, merupakan hasil dari adanya aksesibilitas 

maksimum terhadap wilayah metropolitan dan sekitarnya,  

- Daya tarik fungsional, yaitu konsentrasi satu fungsi di pusat kota 

yang bekerja sebagai magnet kuat yang menarik fungsi lainnya,  

- Gengsi fungsional, yaitu berkembangnya reputasi (misalnya suatu 

jalan atau lokasi) akibat adanya fungsi tertentu (restoran, toko, 

dan lain-lain)  



 

 
 

Selain kedua gaya tersebut, ada faktor lain yang merupakan hak manusia 

untuk memilih, yaitu faktor persamaan manusia (human equation). Faktor ini 

dapat bekerja sebagai gaya sentripetal maupun gaya sentrifugal. Misalnya; 

pajak bumi dan bangunan (PBB) di pusat kota yang tinggi dapat membuat 

seseorang pindah dari pusat kota (gaya sentrifugal) Karena kegiatannya tidak 

ekonomis, tetapi dapat menahan dan menarik orang lainnya untuk tinggal 

(gaya sentripetal) karena keuntungannya yang diperoleh dari kegiatannya 

masih lebih besar dari pajak yang harus dibayar (Charles C. Colby dalam 

Boune, ed., 1971: 77-78). 

Konflik atau ketidaksesuaian kepentingan antara 2 pihak atau lebih 

terhadap satu atau lebih masalah, sering terjadi dalam perubahan 

pemanfaatan ruang. Pihak-pihak sering konflik ini berkaitan langsung dengan 

aktor-aktor yang terlibat di dalam perubahan pemanfaatan ruang, yaitu :  

1. Developer/investor, merupakan pihak yang menuntut perubahan 

pemanfaatan lahan yang biasanya lebih memperhitungkan 

keuntungan yang akan diperolehnya daripada memperhitungkan 

dampak eksternalitas negatif terhadap pihak lain, dan bila disadaripun 

developer/investor tidak mau menanggungnya.  

2. Pemerintah, adalah pihak yang berhadapan dan langsung dengan 

dampak negatif perubahan pemanfaatan lahan serta terhadap 

penataan dan pelayanan kota secara keseluruhan.  

3. Masyarakat, adalah pihak yang seringkali terkena dampak/ 

eksternalitas negatif suatu perubahan pemanfaatan lahan, seperti 

kemacetan lau lintas, berkurangnya kenyamanan dan privasi.  

 

2. Pelaku, Masyarakat, Stakeholder 

Penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses pengembangan 

wilayah yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. 

Dalam rangka mewujudkan masyarakat makmur yang bertempat tinggal di 



 

 
 

ruang yang nyaman dan lestari, penyelenggaraan pembangunan wilayah yang 

berbasis penataan ruang merupakan suatu keharusan.  

Upaya tersebut akan efektif dan efisien apabila prosesnya dilakukan 

secara terpadu dengan seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) di wilayah 

setempat. Hal tersebut sejalan dengan semangat yang tumbuh dalam era 

otonomi daerah yang mengedepankan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator 

dengan mendorong peningkatan pelayanan publik dan pengembangan 

kreatifitas serta pelibatan masyarakat dan juga aparatur pemerintahan di 

daerah. Dengan demikian kebiasaan ‘menginstruksikan’ masyarakat untuk 

berperan serta dalam pembangunan, khususnya dalam pemanfaatan ruang, 

bisa dihindari bersama.  

Pengelolaan sumberdaya alam yang beraneka ragam perlu dilakukan 

secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya lainnya dalam pola 

pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang yang 

humanopolis,yaitu tata ruang yang mengutamakan kepentingan masyarakat 

dan menciptakan lingkungan yang asri berdasar wawasan nusantara dan 

ketahanan nasional. Atas dasar hal tersebut maka prinsip dasar yang 

diterapkan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:  

1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan 

dalam proses pemanfaatan ruang;  

2. Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan 

ruang;  

3. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan 

lokal dan keberagaman sosial budayanya;  

4. Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan 

etika;  

5. Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional.  

Berdasar pertimbangan tersebut, maka pedoman pelibatan masyarakat 

dalam proses pemanfaatan ruang disusun oleh berbagai komponen, baik 

pemerintah pusat, daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, forum 



 

 
 

warga maupun warga masyarakat secara umum. Pedoman ini diharapkan 

mampu menjadi bagian pendorong dari kelancaran pelaksanaan otonomi 

daerah, khususnya bagi peningkatan keterlibatan masyarakat dalam 

pemanfaatan ruang demi terwujudnya ‘good governance’.  

Sebagai pihak yang paling terkena akibat dari pemanfaatan ruang, 

masyarakat harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan 

pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi yang sering tidak difahaminya. 

Untuk itu disusun suatu upaya guna menempatkan masyarakat pada porsi 

yang seharusnya dengan antara lain menyusun Pedoman Pelibatan 

Masyarakat Dalam Proses Pemanfaatan Ruang yang bertujuan: 

1. Menumbuh-kembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat 

dan stakeholder lainnya dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;  

2. Meningkatkan kesadaran kepada pelaku pembangunan lainnya bahwa 

masyarakat bukanlah obyek pemanfaatan ruang, tetapi justru merekalah 

pelaku dan pemanfaat utama yang seharusnya terlibat dari proses awal 

sampai akhir dalam memanfaatkan ruang;  

3. Mendorong masyarakat dan civil society organization atau lembaga 

swadaya masyarakat untuk lebih berperan dan terlibat dalam 

memanfaatkan ruang.  

Ruang lingkup pedoman mencakup ‘apa dan bagaimana’ kiprah 

masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam setiap langkah kegiatan 

pemanfaatan ruang berikut yang berpedoman pada dokumen Rencana Tata 

Ruang, seperti RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan rencana 

rinci tata ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kota, dengan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip di atas.  

Langkah-langkah kegiatan dalam pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud di atas meliputi :  



 

 
 

1. Adjustment (penyesuaian), yang mencakup kegiatan sosialisasi dan 

adaptasi rencana tata ruang kepada warga masyarakat yang berada di 

wilayah yang akan terkena dampak penerapan rencana tata ruang;  

2. Penyusunan program pemanfaatan, yang meliputi identifikasi dan 

pembuatan program sesuai dengan tahapan waktu untuk merealisasikan 

rencana peruntukannya seperti yang tertera pada rencana tata ruang;  

3. Pembiayaan Program, yang mencakup mobilisasi, prioritasi, dan alokasi 

pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan sesuai 

dengan peruntukannya;  

4. Proses perizinan, yang mencakup kegiatan mempersiapkan dan mengurus 

perizinan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan tahapan 

yang direncanakan;  

5. Pelaksanaan pembangunan, yang mencakup kegiatan membangun yang 

bisa terdiri dari rangkaian kegiatan survei, investigasi, design, konstruksi, 

operasi dan pemeliharaan.  

 

Pemanfaatan ruang bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, swasta atau masyarakat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama. Pemanfaatan ruang oleh masyarakat dapat dilakukan secara orang 

seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok 

profesi, kelompok minat, dan badan hukum.  

Komponen-komponen tersebut adalah stakeholder dalam pemanfaatan 

ruang. Selaku orang seorang, peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang 

wilayah Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota dan dalam pemanfaatan 

ruang kawasan dapat dilakukan oleh semua warga negara Indonesia berumur 

17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah/pernah kawin, terutama yang 

bertempat tinggal dan atau mempunyai hak atas ruang di wilayah atau 

kawasan yang dimanfaatkan.  

Selaku kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, kelompok 

profesi, atau kelompok minat, peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang 



 

 
 

wilayah Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota dan dalam pemanfaatan 

ruang kawasan dapat dilakukan oleh kelompok orang yang tumbuh secara 

swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat serta 

diakui oleh masyarakat di wilayah atau kawasan yang direncanakan, terutama 

yang bertempat tinggal dan atau mempunyai hak atas ruang di wilayah atau 

kawasan yang dimanfaatkan.  

Selaku badan hukum, peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang 

wilayah Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota dan dalam pemanfaatan 

ruang kawasan dapat dilakukan oleh badan hukum terutama yang 

berkedudukan dan atau mempunyai hak atas ruang di wilayah atau kawasan 

yang dimanfaatkan.  

Selaku kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, kelompok 

profesi, atau kelompok minat, peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang 

wilayah Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota dan dalam pemanfaatan 

ruang kawasan dapat dilakukan oleh kelompok orang yang tumbuh secara 

swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat serta 

diakui oleh masyarakat di wilayah atau kawasan yang direncanakan, terutama 

yang bertempat tinggal dan atau mempunyai hak atas ruang di wilayah atau 

kawasan yang dimanfaatkan.  

Selaku badan hukum, peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang 

wilayah Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota dan dalam pemanfaatan 

ruang kawasan dapat dilakukan oleh badan hukum terutama yang 

berkedudukan dan atau mempunyai hak atas ruang di wilayah atau kawasan 

yang dimanfaatkan.  

Secara kategoris, stakeholder pemanfaatan ruang dapat dikelompokkan 

menjadi:  

1) Stakeholder yang berwenang mengambil/membuat kebijakan, terdiri 

dari:  

a. Eksekutif, seperti Bappenas, DepKimpraswil, Depdagri, BPN, Bappeda, 

Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah serta Instansi sektoral Pusat 



 

 
 

dan Daerah seperti Dinas/Kantor terkait yang mempunyai fungsi 

Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan, Perindustrian dan 

Perdagangan, Pertambangan, Kelautan, Perhubungan, Lingkungan 

Hidup/Bappedal, Kepariwisataan;  

b. Legislatif, seperti DPR dan DPRD I dan DPRD II;  

c. Yudikatif.  

2) Stakeholder yang terkena dampak dari kebijakan, terdiri dari:  

a. Kelompok warga setempat;  

b. Warga sesuai dengan kelompok kegiatannya, seperti kelompok 

nelayan, buruh tani, pemakai air, forum agama dan sebagainya.  

3) Stakeholder yang mengawasi kebijakan, terdiri dari:  

a. DPR;  

b. DPRD I dan DPRD II;  

c. LSM;  

d. Pers/Media massa;  

e. Forum Warga;  

f. Partai Politik;  

g. Asosiasi Profesi; dan  

h. Perguruan Tinggi.  

4) Stakeholder kelompok Interest dan Presure Group yang terkait kebijakan, 

terdiri dari:  

a. Partai Politik;  

b. LSM;  

c. Pengusaha;  

d. Forum Warga;  

e. Asosiasi Profesi;  

f. Perguruan Tinggi; dan  

g. Kelompok Mediasi.  

5) Stakeholder yang mempunyai kepentingan agar kegiatan atau 

kebijakannya berjalan, terdiri dari:  



 

 
 

a. Presure group, seperti Partai Politik, LSM, dan Forum Warga;  

b. Kelompok Pendukung, seperti Donor, Pengusaha, Perguruan Tinggi, 

Warga, Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Kelompok Mediasi.  

 

Peran yang dilakukan oleh stakeholder yang mempunyai kewenangan 

dalam mengambil atau membuat kebijakan dalam pemanfaatan ruang adalah: 

a. Menyusun produk hukum dan aturan main (seperti norma, standar, 

pedoman, petunjuk dan kriteria) yang berkaitan dengan peran dan 

pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk 

pemanfaatan ruang;  

b. Merevisi kebijakan yang ada baik pada tingkat nasional, regional, 

maupun lokal yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat 

luas;  

c. Melakukan review atau penilaian atas kemampuan seluruh pejabat 

publik terkait pemanfaatan ruang untuk ditindak lanjuti dengan 

peningkatan kemampuan atau pun penempatan kembali pada posisi 

yang sesuai (fit and proper);  

d. Memberikan komitmen politik, khususnya bagi legislatif dan 

eksekutif, dalam membuat kebijakan pemanfaatan ruang dengan 

berpihak pada kesejahteraan masyarakat; 

e. Melakukan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang ada, 

baik profesional, birokrat maupun warga masyarakat agar lebih 

mampu menyelenggarakan pemanfaatan ruang dengan baik dan 

benar;  

f. Mengembangkan komunikasi antar stakeholder melalui berbagai 

media yang sudah dikuasai maupun yang belum dikuasai oleh warga 

masyarakat;  

g. Mendorong bantuan ke sasaran yang lebih tepat, yaitu masyarakat 

setempat seperti misalnya mendorong block grand dari kecamatan ke 

desa ;  



 

 
 

h. Melakukan kajian beaya sosial budaya dan ekonomi dalam 

pemanfaatan ruang untuk diinformasikan kepada stakeholder;  

i. Melakukan pengembangan awarness tentang penataan ruang melalui 

berbagai upaya, seperti penyederhanaan fungsi kawasan agar bisa 

difahami dan dimengerti warga atau forum warga, mengembangkan 

serta legalisasi forum warga. 

Peran yang dilakukan oleh stakeholder yang terkena dampak kebijakan 

dalam pemanfaatan ruang adalah :  

a. Mendorong pengembangan forum warga;   

b. Berupaya mendapatkan manfaat lebih besar dari pemanfaatan ruang 

yang mencakup wilayahnya;   

c. Berupaya meminimalisasi konflik pemanfaatan ruang dengan 

berorientasi keuntungan dan kesejahteraan masyarakat.  

Peran yang dilakukan oleh stakeholder yang mengawasi kebijakan dalam 

pemanfaatan ruang adalah :  

a. Melakukan pengawasan secara benar atas proses dan produk 

pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh stakeholder;  

b. Menghidupkan fungsi pengawasan dan guardian angel dalam 

pemanfaatan ruang; 

c. Melembagakan mekanisme pengawasan publik yang transparan dan 

akuntabel;  

d. Melakukan kajian-kajian untuk meningkatkan fungsi pengawasan 

yang bermoral.  

Peran yang dilakukan oleh stakeholder kelompok interset dan presure 

group dalam pemanfaatan ruang adalah:  

a. Melakukan berbagai upaya penyadaran berbagai stakeholder atas 

hakekat pemanfaatan ruang yang baik dan benar yaitu lestari dan 

berkesinambungan;  

b. Melakukan kampanye tentang transparansi dan akuntabilitas 

kebijakan pemanfaatan ruang;  



 

 
 

c. Melakukan sosialisasi dan mediasi dari proses dan produk 

pemanfaatan ruang; 

d. Melakukan upaya-upaya yang menguntungkan dalam pemanfaatan 

ruang, seperti melalui pilot project atau kegiatan sejenis.  

  

Peran yang dilakukan oleh stakeholder yang mempunyai kepentingan 

agar kegiatan/ kebijakan berjalan dengan baik dan lancar dalam pemanfaatan 

ruang adalah:  

a. Melakukan upaya pelembagaan proses partisipasi atau pelibatan 

masyarakat;  

b. Melakukan sosialisasi peran serta atau pelibatan masyarakat;  

c. Membangun saluran-saluran dan simpul-simpul partisipasi;  

d. Menggali dan mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal;  

e. Mendesiminasikan best practices;  

f. Memantapkan metode dan sistem informasi pemanfaatan ruang;  

g. Menterpadukan kelembagaan dan aparat terkait agar pemanfaatan 

ruang berjalan baik.   

Peran masing-masing stakeholder tersebut berlaku untuk berbagai 

tingkatan hirarki seperti Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, akan tetapi 

bentuk dan tatacara kegiatannya bisa saja berbeda. Peran tersebut dapat 

dilakukan oleh stakeholder baik secara sendiri maupun berkelompok atau 

bersinergi sesuai dengan networking yang dimilikinya (Sumber : Direktorat 

Penataan Ruang Nasional Direktorat Jenderal Penataan Ruang  Departemen 

Permukiman Dan Prasarana Wilayah. 2001. Pedoman Pelibatan Masyarakat 

Dalam Proses Pemanfaatan Ruang. Jakarta);  

 

3. Penyimpangan dan Dinamika Kebijakan 

Disadari dengan baik bahwa berbagai penyimpangan masih terjadi dalam 

penyelenggaraan penataan ruang di Indoenesia. Penyimpangan ini dapat 

terjadi karena berbagai hal, yakni: dominasi kebijakan sektoral yang didasari 



 

 
 

oleh kepentingan “bisnis” di tiap sektoral, perencanan tata ruang tanpa Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), ketidaksesuaian antara rencana tata ruang 

kota/kab, propinsi, dan nasional, rendahnya partispiasi masyarakat dalam 

penataan ruang, hingga perencaaan pembangunan yang tidak sesuai dengan 

penataan ruang atau bahkan tanpa disertai rencana tata ruang yang 

komprehensif. Kenyataan ini menggambarkan keberadaan UU No.26 tahun 

2007 belum mampu dijadikan ruh perbaikan penataan ruang di Indonesia.  

Secara umum, penyelenggaraan penataan ruang baik di wilayah 

perkotaan dan perdesaan menghadapi pokok permasalahan yang sama. 

Namun, dampak yang ditimbulkan membuat kondisi perkotaan dan 

perdesaan menghadapi kualitas permasalahan yang berbeda. Berikut ini 

adalah beberapa permasalahan substansial yang menyebabkan permasalahan 

dalam penataan ruang perkotaan dan perdesaan. 

 

a. Disharmoni Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, 

Kabupaten/Kota. 

Penataan ruang (UU. No.26 tahun 2007, Bab III, Pasal 4 dan 5) 

diklasifikasikan berdasarkan: sistem (sistem wilayah dan sistem internal 

perkotaan), fungsi utama kawasan (lindung dan budi daya), wilayah 

administratif (penataan ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan 

kabupaten/kota), kegiatan kawasan (penataan ruang kawasan perkotaan 

dan perdesaan), dan nilai strategi kawasan (kawasan strategis nasional, 

Provinsi, dan kabupaten/kota).  

Bab VI tentang Pelaksanaan Tata Ruang, Bagian Kesatu, Perencanaan Tata 

Ruang Wilayah Nasional, paragraf 2 Pasal 19 : “Penyusunan Perencanaan 

Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan:  

a) Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;  

b) Perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil 

pengkajian implikasi penataan ruang nasional;  



 

 
 

c) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas 

ekonomi;  

d) Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan 

daerah; 

e) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;  

f) Rencana pembangunan jangka panjang nasional;  

g) Rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan  

h) Rencana  tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang 

wilayah kabupaten/kota.” 

 

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (Pasal 22, 23, dan 24), 

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Pasal 25, 26, dan 27), dan 

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota (Pasal 28, 29, 30, dan 31) tetap 

merujuk pada ketentuan tentang rencana tata ruang nasional yang 

disesuaikan berdasarkan tingkat kewenangan/administratif Provinsi, 

Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Undang-Undang penataan ruang 

mensyaratkan harmonisasi penataan ruang berdasarkan wilayah 

administratif sebagai satu kemestian untuk menjamin pencapaian 

penataan ruang yang selaras antara Kab/Kota, Provinsi, hingga tingkat 

Nasional. Kenyataan bahwa masih banyak RTRW Provinsi dan Kab/Kota 

yang belum ditetapkan sebagai Perda RTRW merupakan salah satu 

problem mendasar dalam mencapai harmonisasi penataan ruang di 

Indonesia. 

 
 

Tabel 1. Rekapitulasi Penyelesaian Perda RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota 
 

Status Perda RTRW 
Provinsi Kabupaten Kota 

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 
Proses Revisi 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 
Rekomendasi Gubernur 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 
Sudah pembahasan BKPRN 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 
Sudah mendapatkan 
persetujuan substansi 
menteri PU 

8 24,24 % 93 23,37 % 16 17,20 % 

Perda 25 75,76 %  305 76,63 % 77 82,80 % 
Total 33 100 % 398 100 % 93 100 % 

Sumber: Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum; Rekapitulasi progres 
penyelesaian RTRWProvinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Status S/d 29 Agustus 2014 



 

 
 

Dalam pasal 78, Undang-undang Penataan Ruang (diberlakukan 

sejak 26 April 2007) ditegaskan bahwa RTRW provinsi disusun atau 

disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 tahun terhitung sejak Undang-

undang ini diberlakukan (batas akhir April 2009). Sedangkan, RTRW 

kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun terhitung 

sejak Undang-Undang ini diberlakukan (batas akhir April 2010). Dengan 

demikian, terhitung sejak Mei 2010, seluruh daerah baik tingkat provinsi 

dan kabupaten/kota di Indonesia semestinya telah memiliki Perda RTRW. 

Namun, data diatas tidak menunjukkan pencapaian kondisi yang 

dimaksud dalam Undang-undang Penataan Ruang. Dengan kata lain, ada 

jedah sekitar 4 tahun dimana penyelenggaraan penataan ruang baik di 

tingkat propinsi, kota, dan kabupaten yang tidak berjalan secara 

komprehensif. Di sisi lain, masih terdapat potensi tumpang tindih RTRW 

khususnya antara RTRW kota/kab dengan propinsi yang disebabkan oleh 

desakan review atas status kawasan hutan. 

Dengan keadaan ini, ada beberapa masalah yang harus 

diperhatikan dengan baik. Pertama, seberapa kuat harmonisasi RTRW 

Kabupaten/kota hingga RTRW Nasional (PP. No.26 tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Kedua, soal kualitas 

penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah yang telah 

memiliki Perda RTRW (Provinsi, Kabupaten/Kota). Ketiga, tentang 

pelanggaran dan potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan 

ruang, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki penetapan 

Perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota.  

Masalah-masalah yang potensial dihadapi pada wilayah perkotaan dan 

perdesaan, yakni sebagai berikut;  

 Berubahnya struktur dan pola ruang perkotaan dan perdesaan yang 

berkonsekuensi pada hilanya ruang lidung dan ruang budi daya bagi 

masyarakat, dan menimbulkan masalah sosial lainnya.   



 

 
 

 Terbukanya peluang alih fungsi lahan atau kawasan hutan yang 

lebih besar dan berkonsekuensi pada laju degradasi lingkungan dan 

deforestasi. 

 Berkembangnya modus korupsi untuk kepentingan bisnis dengan 

dalih review tata ruang yang justru mengorbankan aspek 

keberlanjutan lingkungan. 

 

Potensi pelanggaran yang terjadi dalam penataan ruang, dalam 

laporan riset WALHI tahun 2013 menunjukkan adanya praktek korupsi 

dalam penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten dalam bentuk suap 

dalam pemabahasan RTRW, gratifikasi tanah hasil pelepasan kawasan 

hutan, dan praktek suap untuk memasukkan kawasan perkebunan sawit 

dalam RTRW.  

 

b. Lemahnya implementasi KLHS dalam penataan ruang  

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanah 

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14). 

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi 

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program” (Pasal 15 ayat 1). 

Berkaitan dengan penataan ruang, pemerintah dan pemerintah 

daerah diwajibkan melaksanakan KLHS di dalam penyusunan atau 

evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya (RDTR), 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, propinsi, dan 

kabupaten/kota (Pasal 15 ayat 2, huruf a). Sesuai yang tertuang dalam 

pasal 16, KLHS memuat kajian antara lain:   



 

 
 

a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 

pembangunan;   

b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;  

c) Kinerja layanan/jasa ekosistem;  

d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;  

e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; 

dan  

f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.   

 

Dengan demikian, pelaksanaan KLHS merupakan instrumen 

fundamental dalam menilai keberpihakan pembangunan terhadap aspek 

lingkungan. Setidaknya, pelaksanaan KLHS akan menjadi pintu pembuka 

akan harapan keberlanjutan ekologis dalam penataan ruang. 

Penegasannya, “untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan 

keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib 

didasarkan pada KLHS” (Pasal 19 ayat 1). 

Kenyataan saat ini justru menunjukkan kondisi yang berbeda. 

KLHS belum menjadi instrumen pokok dalam kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang. Amanah UU. No.32 

tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 18 ayat 2, “Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan 

Pemerintah.” Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup republik 

Indonesia hanya memberlakukan Permen. LH. No.09 tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (revisi terhadap 

Permen LH. No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis). 

Ada kecenderungan kuat, Kementerian Lingkungan Hidup 

menafsirkan sendiri tentang KLHS, sehingga penilaian dan pelaksanaan 

KLHS dapat dilakukan secara sepihak (otoritarian). Di sisi lain, Peraturan 

menteri belum mutlak akan sejalan dengan penafsiran KLHS dalam 



 

 
 

Peraturan Pemerintah (setelah diundangkan). Mesti digaris bawahi, 

Peraturan Pemerintah adalah bagian dari hirarki perundang-undangan, 

sedangkan Peraturan Menteri (aturan teknis) bukan bagian dari hirarki 

Perundang-undangan. Dalam posisi ini, meskipun telah diatur oleh 

Undang-undang, namun implementasi KLHS dalam penyelenggaraan 

penataan ruang menjadi sangat lemah karena hanya didasarkan pada 

peraturan menteri bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. 

Keadaan ini akan memberi “kewajaran” bagi fakta tentang 

ketiadaan dokumen dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTRW 

Propinsi, Kabupaten/Kota, dan RTRW kawasan strategis lainnya. 

Berdasarkan rekapitulasi penyelesaian Perda RTRW Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota di Indonesia (Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan 

Umum; Status 29 Agustus 2014), maka semestinya saat ini telah tersedia 

432 dokumen dan laporan pelaksanaan KLHS (25 Propinsi, 305 

kabupaten, dan 77 kota yang telah memiliki Perda RTRW). Belum 

termasuk 8 provinsi, 93 kabupaten, dan 16 kota yang sudah mendapatkan 

persetujuan substansi menteri PU.  

 

c. Rendahnya pelibatan masyarakat dalam penataan ruang 

Dalam UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bab II 

tentang Asas dan Tujuan, pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan 

pentaan ruang didasarkan atas asas-asas yang diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

 Asas “Keterbukaan”: penataan ruang diselenggarakan dengan 

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

medapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.” 

 Asas “Kebersamaan dan Kemitraan”: penataan ruang 

diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan.” 



 

 
 

 Asas “Perlindungan kepentingan umum”: penataan ruang 

diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.”  

 

Berdasarkan asas-asas tersebut, UU penataan ruang menegaskan 

bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah 

dengan melibatkan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian penataan ruang. Norma 

pelibatan masyarakat dalam penataan ruang juga dapat ditemukan dalam 

berbagai peraturan lainnya, yakni; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang 

 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan 

Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.  

Dalam implementasinya, pelibatan masyarakat dalam penataan 

ruang menjadi aspek yang sering kali terabaikan. Jikapun terlaksana, 

pelibatan masyarakat hanya sebatas pemberian informasi dan konsultasi 

(formalitas). Riset dengan menggunakan tangga partisipasi dan indikator 

menurut Arnstein untuk menunjukkan sejauh mana tingkat pelibatan 

masyarakat dalam penataan ruang (Walhi, 2013).   

  

Tabel 2. Tangga partisipasi dan indikatornya menurut Arnstein 
 

Anak tangga 
partisipasi dan 

bentuknya 
Indikator 

Tangga kesatu 
(Manipulasi) 

Masyarakat ditempatkan sebagai alat stempel untuk merekayasa 
dukungan terhadap pemegang kekuasaan  

Tangga Kedua 
(Terapi) 

Rakyat ditempatkan sebagai pihak yang tidak berdaya dan kondisi 
tersebut perlu diterapi dengan melakukan upaya pemberdayaan. 
Relasinya adalah subjek-objek (pemberdaya dan yang diberdayakan). 
Tidak ada partisipasi pada proses ini.   

Tangga Ketiga 
(Pemberian 
Infromasi) 

 Pemerintah sudah memberi informasi kepada rakyat mengenai hak, 
tanggung jawab, dan pilihan-pilihan, namun sifatnya masih informasi 
searah dari ‘pejabat’ ke ‘rakyat’ dan tidak disediakan umpan balik 
dan negosiasi. 

 Informasi biasanya diberikan pada tahap akhir perencanaan 
sehingga rakyat hanya memiliki waktu yang sempit untuk 
mempengaruhi perencanaan sesuai dengan kepentingan mereka 
(rakyat). 

 Bentuk media informasinya antara lain berita, pamflet, poster, rapat-
rapat.  



 

 
 

Tangga keempat 
(konsultasi) 

 Meminta pendapat rakyat namun tidak menawarkan jaminan bahwa 
pendapat tersebut akan diperhitungkan 

 Metode meminta pendapat biasanya melalui survey sikap warga, 
pertemuan  warga dan dengar pendapat publik. 

 Kualitas partisipasi diukur dari berapa banyak rakyat yang datang ke 
pertemuan, brosur yang dibawa pulang, dan pertanyaan yang 
dijawab.  

Tangga kelima 
(Penentraman) 

 Menempatkan beberapa wakil dari rakyat (warga/kelompok) miskin 
pada badan-badan publik seperti dewan pendidikan, komisi 
kepolisian, dll. 

 Tidak ada jaminan wakil-wakil rakyat miskin yang ditempatkan 
akuntabel terhadap konstituen. 

 Komposisi wakil dari para elit biasanya memegang mayoritas kursi 
dari badan-badan tersebut. 

Tangga Keenam 
(Kemitraan) 

 Ada pembagian peran dalam perencanaan dan pengambilan 
keputusan melalui struktur seperti badan pengambilan keputusan 
bersama, komite perencanaan dan mekanisme untuk menyelesaikan 
kebuntuan. 

 Mekanisme bermitra diatur secara bersama dan perubahan-
perubahannya dilakukan melalui kesepakatan bersama.  

Tangga Ketujuh 
(Pendelegasian 

Kekuasaan) 

Rakyat telah memegang posisi yang menentukan/dominan dalam 
proses perencanaan dari suatu program pembangunan. 

Tangga Kedelapan 
(Kontrol Warga) 

Daya kontrol warga semakin meningkat, misalnya sekolah yang 
dikendalikan oleh komunitas, kontrol oleh warga miskin sehingga 
pengaturan mengenai rencana suatu pembangunan ada di tangan 
warga.  

Sumber: Walhi, 2013, hal.23-25, Mengatasi Partisipasi Semu Warga Terdampak Wilayah 
Pertambangan 

 

Hasil riset menunjukkan posisi pelibatan masyarakat dalam 

pentaaan ruang berada pada tingkatan anak tangga ketiga (pemberian 

informasi) untuk rangking terendah dan anak tangga keempat (konsultasi) 

sebagai rangking tertinggi dengan uraian penilaian sebagai berikut; 

 
 

Tabel 3. Posisi Tangga Partispasi Dari Norma Partisipasi Penataan Ruang 
 

Anak Tangga 
(Indikator Arnstein) 

Indikator norma peraturan di bidang Penataan Ruang 
 

Tangga Ketiga 
(Pemberian 
Informasi) 

 

Pemberian Informasi melalui;  
 Media cetak seperti; surat kabar, tabloid, majalah, selebaran, brosur, 

dan pamflet.  
 Media elektronik seperti radio, televisi, dan website. 
 Media komunikasi lainnya seperti melalui; sms, hotline, kotak pos, 

dan media lainnya dimana masyarakat dapat memberikan masukan 
dengan mudah. 
 

(Penjelasan pasal 12 ayat 1 huruf a. PP No.68 tahun 2010)   
Anak Tangga Keempat 

(Konsultasi) 
 

 Melakukan sosialisasi melalui media tatap muka antara lain, dialog, 
seminar, lokakarya, diskusi dan/atau pameran. Sosialisasi melalui 
media elektronik  antara lain penyiaran di media radio dan/atau 
televisi dan rubrik tanya jawab jawab melalui media internet. 

 Menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari 
masyarakat, antara lain melalui kegiatan konsultasi publik, 
lokakarya, seminar  dan/atau workshop. 

 Memberikan tanggapan kepada masyarakat sebagai penjelasan 



 

 
 

kepada masyarakat atas masukan yang disampaikan kepada 
pemerintah/pemerintah daerah. 

 
(Penjelasan pasal 16, pasal 17, pasal 18 PP No.68 tahun 2010) 

 Sumber : Walhi, 2013, hal.38-39, Mengatasi Partisipasi Semu Warga Terdampak Wilayah 
Pertambangan 

 
Untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan 

rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, hingga pengendalian penataan 

ruang, posisi pelibatan masyarakat saat ini (tangga ketiga dan keempat) 

tentunya masih rendah. Bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 

mengutamakan kepentingan masyarakat sebagaimana asas perlindungan 

kepentingan umum mesti menempatkan pelibatan masyarakat pada 

posisi tangga ketujuh dan delapan. Dengan kata lain, pelibatan 

masyarakat menjadi aspek terpenting dalam seluruh aktivitas 

penyelenggaraan penataan ruang. 

Yayat Supriatna (2014), kondisi objektif penataan ruang di 

Indonesia setidaknya telah menghadapi berbagai masalah, seperti: 

 Deforestasi dan alih fungsi Hutan yang tidak terkendali 

 Reklamasi pantai dan rawa yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang dan tidak berdasarkan AMDAL  

 Pertumbuhan Penduduk dan daya dukung lingkungan yang sudah 

tidak seimbang.  

 Degradasi kualitas lingkungan DAS.  

 Pertumbuhan permukiman yang sulit dikendalikan. 

 Konflik / sengketa hak pengelolaan hutan & perkebunan semakin 

meningkat.  

 Perizinan VS Hak Ulayat 

 

Dari seluruh uraian diatas, dapat diperoleh gambaran tentang 

indikasi penyimpangan dan potensi masalah yang dihadapi dalam 

penataan ruang perkotaan dan perdesaan. 

 
 
 



 

 
 

Tabel 4. Indikasi Penyimpangan Dan Potensi Masalah Penataan Ruang Perkotaan 
Dan Perdesaan 

 

Indikasi Penyimpangan 
Potensi Masalah 

Perkotaan Perdesaan 
Disharmoni dan tumpang 
tindih RTRW Kab/Kota, 
Propinsi, dan Nasional. 
(masih banyak daerah 
yang belum memiliki 
Perda RTRW)  

- Pembangunan yang tidak 
sesuai dengan 
perencanaan dan 
pemanfaatan ruang 
perkotaan 

- Alih fungsi lahan di 
perkotaan; Fasum/Fasos, 
RTH, dan kawasan pesisir 
menjadi kawasan komersil 

- Tidak terpenuhinya target 
RTH (kawasan lindung 
perkotaan) 

- Buruknya Pola 
infrastruktur publik, 
transportasi, dan drainase, 
kawasan ekonomi dan 
pemukiman perkotaan.  

- Perubahan status dan alih 
fungsi kawasan hutan  

- Berkurangnya lahan 
pertanian dan perkebunan 
pangan (ruang kelola) 
masyarakat 

- Ketidakjelasan status 
pedesaan dalam kawasan 
hutan. 

- Buruknya pengelolaan 
kawasan pesisir, laut, dan 
pulau-pulau kecil;  

Lemahnya implementasi 
KLHS 

- Degradasi lingkungan 
perkotaan; Pencemaran, 
berkuranya kawasan 
resapan air (catchment 
area), degradasi Daerah 
Aliran Sungai (DAS), 
Pesisir, dan laut 

- Meningkatnya emisi GRK 
dari sektor industri dan 
transportasi 

- Rentan bencana ekologis; 
banjir, longsor, banjir rob, 
kekeringan. 
 

- Meningkatnya laju deforetasi, 
degradasi hutan, degradasi 
kawasan pesisir, laut, dan 
pulau-pulau kecil.  

- Meningkatnya emisi GRK dari 
pembukaan hutan dan alih 
fungsi kawasan hutan dan 
lahan (Land Use and Land Use 
Change and Forestry/ 
LULUCF) 

- Rusaknya kawasan penyangga 
(hulu); hutan, mata air, hulu 
sungai, dan pesisir. 

- Berkurangnya 
keanekaragaman hayati 

- Rentan bencana ekologis; 
tanah longsor, banjir, 
kekeringan. 

Rendahnya pelibatan 
masyarakat  

- Penataan ruang yang tidak 
partisipatif (demokratis)   

- Manipulasi dan formalitas 
pelibatan masyarakat 

- Perencanaan pembangunan 
yang tidak sesuai prosedur; 
Izin lingkungan, AMDAL, 
IMB, dan proses 
pelaksanaan.  

- Penggusuran, konflik hak 
atas tanah (pemukiman dan 
ruang ekonomi) 

- Manipulasi dan formalitas  
pelibatan masyarakat 

- Perencanaan pembangunan 
tidak sesuai prosedur; Izin 
Lingkungan, AMDAL, IMB, 
IUIPHK-HA/HT, IU 
Perkebunan dan 
Pertambangan. 

- Konflik agraria; petani, 
masyarakat adat Vs korporasi 
(HTI, HPH, Perkebunan Sawit, 
Tambang), dan konflik tata 
batas kawasan hutan, dan 
konflik di kawasan pesisir, 
laut, dan pulau-pulau kecil. 

 



 

 
 

 
4. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan-peraturan perundang-

undangan 
 

Pelaksanaan penataan ruang dalam otonomi daerah, dalam 

dinamika perkembangan hukum di Indonesia, ternyata sangat beragam. 

Pendekatan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan penataan ruang 

yang selaras dengan prinsip-prinsip pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan secara mendasar harus dilakukan secara simultan dan 

bersama-sama. 

Eksistensi peraturan perundang-undangan yang lain, yang 

mengatur banyak hal yang bersinggungan dengan penataan ruang, sudah 

barang tentu diharapkan dapat mempermudah, melancarkan dan 

mengefektifkan penegakan hukum dalam penataan ruang. Namun begitu, 

adanya pengaturan yang berbeda dalam berbagai aspek kegiatan, juga 

dimungkinkan menghambat bahkan bertentangan dengan semangat yang 

terkandung dalam penataan ruang. 

Penafsiran dari beberapa peraturan perundang-undangan dalam 

konteks kepentingan nasional dan pengamalan negara kesejahteraan 

(welfare state) seharusnya menjadi rujukan utama. Bagaimanapun juga 

ego sektoral dan kepentingan sesaat, walaupun telah ada rambu-rambu 

dalam peraturan perundang-undangan terkadang masih dilanggar. 

Otonomi daerah, menjadi fenomena yang bisa jadi justru akan berpotensi 

melanggar tata ruang. Dan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan 

perundang-undangan merupakan upaya untuk menjembatani adanya 

kemungkinan adanya perbedaan dalam menyikapi tata ruang, 

diantaranya : 

 

 



 

 
 

a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Pasal 6 

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai 

unsur hayati dan non hayati yang menjamin kehidupan mahluk. 

Pasal 7 

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya 

proses ekologis yang menjunjung kelangsungan kehidupan untuk 

meningkatkan kesejahtaraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

Pasal 8 

(1) Untyuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 

pemerintah menetapkan : 

a. Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga 

kehidupan; 

b. Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga 

kehidupan; 

c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem 

penyangga kehidupan. 

Pasal 10 

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami keruskan secara 

alami dan/atau oleh karena pemanfaatannya serta olehs ebab-sebab 

lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan 

berkesinambungan. 

 

b) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

Pasal 3 

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan : 

a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran 

yang proporsional; 



 

 
 

b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, 

fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat 

lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; 

c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; 

d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan 

keberdayaan masyarakat secara parsitipatif, berkeadilan dan 

berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan 

sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan 

eksternal; dan 

e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

 

c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 

Pasal 2 

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, 

kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan 

kelestarian yang berkelanjutan. 

Pasal 3 

Pengelolaan perikanan dilakukan dengan tujuan : 

i. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan 

ikan, dan tata raung. 

 

d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah 

Pasal 13 

(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi 

merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi : 

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 

 

 



 

 
 

Pasal 14 

(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk 

kabupaten/ kota merupakan meliputi : 

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 

 

e) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana 

Pasal 5 

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Pasal 6 

Tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana meliputi : 

a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko 

bencana dengan program pembangunan; 

c. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan 

dampak bencana. 

Pasal 7 

(1) Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana meliputi : 

a. Penetapan kebijakan penanggulangan becana selaras dengan 

kebijakan pembangunan nasional 

f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan 

sumber dalam alam yang melebihi kemampuan alam untuk 

melakukan pemulihan. 

 

 

 



 

 
 

f) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil 

Pasal 4 

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan : 

a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan 

memperkaya sumber daya pesisir dan pulau kecil serta sistem 

ekologisnya secara berkelanjutan; 

b. Menciptakan keharmonisasian dan sinergi antar Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan 

pulau-pulau kecil. 

 

g) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 

Pasal 2 

Pelayaran diselenggarakan berdasarkan : 

a. asas manfaat; 

b. asas usaha bersma dan kekeluargaan; 

c. asas persaingan sehat; 

d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi; 

e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; 

f. asas kepentingan umum; 

g. asas keterpaduan; 

h. asas berwawasan lingkungan hidup. 

 

h) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 

Pasal 3 

Pengelolaan sampai diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, 

asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas 

kebersamaam, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi; 

 

 



 

 
 

Pasal 4 

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai 

sumber daya. 

Pasal 7 

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah mempunyai 

kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan 

sampah. 

 

i) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Pasal 2 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan 

asas : 

a. tanggung jawab negara; 

b. kelestarian dan keberlanjutan 

c. keserasian dan keseimbangan 

d. keterpaduan; 

e. manfaat; 

f. kehati-hatian; 

g. keadilan; 

h. ekoregion; 

i. keanekaragaman hayati; 

j. pencemar membayar; 

k. parsitipatif 

l. kearifan lokal; 

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan 

n. otonomi daerah. 

 



 

 
 

Pasal 3 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan : 

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuaan Republik Indonesia dan 

pencamaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 

c. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian 

ekosistem; 

d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. Mencapai kelestarian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan 

hidup; 

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi maa kini dan generasi 

masa depan; 

g. Menjamin pemulihan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia; 

h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 

i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; 

j. Mengantisipasi isi lingkungan global. 

 

j) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

Pasal 2 

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu 

pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat. 

(2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi 

wewenan untuk : 



 

 
 

a. mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

tersebut; 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, airdan ruang angkasa; 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa. 

 

B.   Kebutuhan Hukum Yang Diperlukan 

1.  Aspek Kelembagaan Hukum 

 

Penataan ruang, menyangkut berbagai sektor kegiatan, 

kepentingan, peraturan perundang-undangan terkait, dan kebijakan-

kebijakan pemerintah, serta lembaga-lembaga negara yang 

membutuhkan penataan ruang. 

Perkembangan organisasi pemerintahan dalam membutuhkan 

sarana dan prasarana yang meningkat, pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dengan perekonomian, perdagangan, perindustrian yang 

maju, sementara ketersediaan lahan yang tetap, menyebabkan kebijakan 

tata ruang selalu berubah secara dinamis. 

Bagi kepentingan organisasi pemerintahan yang memerlukan untuk 

kegiatan mendukung pelaksanaan pembangunan, dengan 

memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi, keperluan 

hukum yang dibutuhkan dalam tingkat Pusat, selain telah diatur dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan juga diperlukan adanya Surat 

Keputusan Bersama (SKB). 

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, SKB memang 

tidak tercantum. Namun dalam budaya dan etika birokrasi di Indonesia, 

SKB terkadang cukup efektif untuk menyelesaikan persoalan, agar tidak 



 

 
 

terjadi semacam berbedaan penafsiran terhadap pemanfaatan dan 

penggunaan tata ruang. 

Mengingat melekatnya penyediaan lahan dan pemanfaatannya 

yang berimplikasi pada tata ruang, Pemerintahan Presiden Joko Widodo 

telah melakukan reorganisasi kementerian. Akhirnya, dibentuk 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dengan pembentukan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan 

pemerintah, kepentingan masyarakat, serta kepentingan berbagai pihak 

dalam mewujudkan tata ruang yang dapat mensejahterakan masyarakat, 

ketertiban, keteraturan baik di masa sekarang maupun di masa 

mendatang. 

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagai revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004, ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) Daerah Provinsi diberi 

kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada 

diwilayahnya. (2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber 

daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : c. 

pengaturan tata ruang. 

Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, menurut 

Sjachran Basrah (1995 : 3) : 

1. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk 

masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan 

bernegara; 

2. Integratif, sebagai pemelihara (termasuk kedalamnya hasil-hasil 

pembangunan) dan menjaga keselarasan, keserasian, dan 

keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; 

3. Perspektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak 

administrasi negara maupun sikap kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat; 



 

 
 

4. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak, baik administrasi 

negara maupun warga, apabila terjadi pertentangan hak dan 

kewajiban untuk mendapatkan keadilan. 

 

2.  Aspek Substansi Hukum 

Berkenaan kompleksitas penataan ruang di Indonesia, baik yang 

menyangkut ruang di dalam serta ruang di wilayah kepulauan, dalam 

pelaksanaan otonomi daerah yang peraturan perundang-undangan baru 

mengalami perubahan, mengharuskan dan mewajibkan produk-produk 

Peraturan Daerah (Perda) harus menyesuaikan bagi Perda yang sudah 

ada. Namun bagi daerah da/atau kota yang baru dibentuk karena adanya 

pemekaran, sudah selayaknya segera menyusun Perda tentang Tata 

Ruang. 

Untuk mendukung dan melaksanakan Perda tersebut, perlu ditindak 

lanjuti dengan pembuatan Peraturan Gubernur dan atau Keputusan 

Gubernur bagi pemerintah Provinsi, serta Peraturan Bupati dan 

Keputusan Bupati bagi Pemerintah daerah, dan juga Peraturan Walikota 

dan Keputusan Walikota bagi pemerintah kota. 

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam konteks penegakan 

Perda dan Perkoda dalam konteks penataan ruang sangat strategis. 

Penegasan ini diatur dalam pasal 255, 256, dan 257 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014. 

Penegakan hukum terhadap penataan ruang merupakan pekerjaan 

besar dan sangat  sulit dilaksanakan di Indonesia. Fenomena antara 

demand dan suplay dalam ketersediaan lahan dengan perkembangan 

kebutuhan manusia, kebutuhan ekonomi, industri, perkebunan, dan 

perumahan, tidak hanya terjadi di kota besar dan kawasan penyangga, 

namun sudah merambah di seluruh Indonesia. 

 

 



 

 
 

3. Aspek Budaya Hukum 

Faktor budaya hukum yang menurut Dardji Darmodihardjo & 

Sidharta (1996; 154-155) “Identik dengan kesadaran hukum dari subyek 

hukum secara keseluruhan”, warga masyarakat Indonesia cenderung 

rendah budaya hukum atau kesadaran hukum yang rendah, dengan kasat 

mata dapat dilihat dari dinamika kehidupan sehari-mari. Mulai dari 

disiplin lalu lintas yang rendah, tidak mau mengantri, mencari 

kemenangan sendiri dan melawan hukum, dan juga korupsi. Seluruh 

lapisan masyarakat dengan segala kepentingannya, dari lapisan bawah 

(grass rooth) sampai lapisan elit termasuk pengusaha, kesadaran 

hukumnya pada umumnya rendah. Sehingga tidaklah aneh apabila lahan 

yang tersedia dengan berbagai fungsi yang telah diatur melalui berbagai 

peraturan perundang-undangan, bisa jadi berubah fungsi, baik karena 

diserobot oleh pihak lain yang tidak berhak maupun berubah fungsi 

karena adanya dispensasi yang menyimpang berkenaan adanya kolusi, 

korupsi antara birokrasi dan pihak lain. 

Dalam kasus-kasus perubahan fungsi lahan di daerah ataupun di 

areal hutan, dapat terjadi warga masyarakat hukum adat, tidak tahu 

menahi perubahan tata ruang. Namun yang bersangkutan harus terusir 

dari tanah leluhurnya. Dan reklamasi laut atau penguasaan pantai oleh 

pihak lain, dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan pada 

akhirnya warga amsyarakat disekitarnya justru dirugikan baik secara 

materiil dan immateriil. 

Budaya hukum yang lemah baik dari aparatur pemerintah maupun 

warga amsyarakat yang menyimpangi hukum, semakin diperparah oleh 

pembiaran-pembiaran dari pimpinan aparatur pemerintahan dan tokoh-

tokoh masyarakat sendiri, lebih ironis lagi jika pelaku pelanggaran tata 

ruang dengan berbagai skala, mulau yang terkecil sampai yang besar, 

justru melibatkan para tokoh dan pimpinan di daerah. 



 

 
 

Budaya hukum antar aparatur pemerintah, utamanya aparatur 

pemerintah di daerah, harus diperkuat. Dalam beberapa hal, perbedaan 

persepsi yang tajam dalam pelaksanaan tata ruang antara pemerintah 

daerah dengan pemerintah daerah yang lain atau antara pemerintah kota 

dengan kota yang lain dimungkinkan terjadi. Misalnya dalam hal 

pembuangan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi, penanganan 

korupsi antara DKL Jakarta dengan Depok, Bogor, dan Tangerang, 

penggunaan air minum antara daerah dengan wilayah yang lain, harus 

memperhatikan kepentingan nasional. 

 

C. Kajian dari Berbagai Aspek 

1. Hukum  

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan 

wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk 

ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan 

upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna 

dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang 

wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya 

kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan 

konstitusional UUD 1945. 

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

mengartikan Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 

(Pasal 1 angka 5). Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang 

meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

penataan ruang (Pasal 1 angka 6). Pengaturan Penataan Ruang adalah 

upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah 

daerah, dan masyarakat dalam penetapan ruang (Pasal 1 angka 9). 

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan 



 

 
 

ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,  

dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 angka 10). 

Selanjutnya tujuan penataan ruang menurut Undang-Undang ini 

adalah: Penyelenggaraan penataan ruang untuk memujudkan ruang 

wilayah nasional yang aman nyaman, produktif, dan berkelanjutan 

berlandaskan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a) 

terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan 

buatan; b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya 

alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya 

manusia; dan c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan 

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini dijadian landasan 

konstitusional dalam strategi penataan ruang guna pembangunan 

ekonomi dalam rangka ketahanan nasional. Konsep dasar hukum 

penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 

yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dann untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan 

ketertiban dunia” dan juga yang tertuang dalam UUD 1945 ini, bahwa 

pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai oleh negara 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara 

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam 

arah pembangunan RPJP 2005-2025, juga telah disusun capaian-capaian 

yang diharapkan dalam pembangunan jangka menengah. 

Prof. Dr Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. Guru Besar Ilmu Hukum 

Universitas Parahyangan dan pengajar di berbagai perguruan tinggi di 

Bandung menegaskan bahwa hukum itu dimulai dari perencanaan. 

Perencanaan itu akan mengikat bila diberi status hukum, baik 

perencanaan yang bersifat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. 



 

 
 

Itulah yang kita sebut RTRW nasional dan RTRW provinsi. Hukum bicara 

bagaimana soal perencanaan tadi memiliki daya paksa terhadap mereka 

yang akan memanfaatkan ruang. Jadi hukum mulai bermain atau masuk 

ke dalam aspek perencanaan tata ruang, yang jadi problem saat ini, kata 

Prof Asep, orang-orang hukum seringkali tidak dilibatkan. Bahkan 

seringkali perencanaan itu menjadi masalah karena fakta di lapangan 

sudah banyak berubah. “Jadi perencanaan tata ruang ini harus di jadikan 

dasar untuk pengendalian”. 

Kemudian dalam pemanfaatan ruang juga sama. Di dalamnya ada 

aktifitas. Hukum juga bicara soal pemanfaatan. Ranah ini adalah 

domainnya pengendalian. Menurut Prof Asep, kalau di kaji lebih jauh 

sebenarnya 5 aspek dalam perundang-undangan kita berkait 

pengendalian pemanfaatan ruang ini.  

Pertama, pengendalian melalui pengaturan zonasi. Kedua, 

pengendalian melalui perizinan. Ketiga, pengendalian melalui 

pengawasan. Keempat, pengendalian melalui insentif dan disinsentif. 

Kelima, pengendalian melalui penegakan hukum atau penerbitan. 

Pengaturan zonasi masih banyak yang belum di buat. Regulasi 

pengaturan zonasi masih baru pada tahap izinnya. Pengaturan izinnya 

malah tidak muncul dalam pemanfaatan ruangnya. Pengawasan, apalagi. 

Itulah aspek yang paling lemah. “Pengendalian melalui insentif dan 

disinsentif ada perangkatnya, tapi masih  menyebar dan tidak berkaitan 

dengan pengendalian pemanfaatan ruang,” jelasnya. 

 

Kompleksitas Tata Ruang paling tidak terdapat problem besar, yaitu : 

Pertama; regulasi. Ini mempertanyakan apakah peraturan 

perundang-undangan kita sudah cukup kuat, solid, dan apakah multitafsir 

atau tidak:? Relatif bisa menjawab kebutuhan masyarakat terhadap ruang 

atau tidak: ? Selama ini, regulasi kita ba-nyak terlambat dan terhambat.  



 

 
 

Undang-Undangnya sudah jadi, tapi peraturan pelaksananya belum jadi. 

Peraturan di bawahnya pun masih kesulitan untuk meng-atur tata ruang. 

Jadi aspek regulasi ini menjadi problem hukum yang serius.  

Kedua, aparatur.Aspek aparatur ada tidak: yang menguasai. Baik 

aparatur di birokrasi ataupun di penegakan hukum. Karena sekarang di 

dalam UU sudah masuk ke dalamnya sanksi pidana, yang sebelumnya 

tidak: ada. Nah, apakah peraturan ini cukup kuat tidak: untuk bisa 

menjalankan itu. Kalau tidak:, ya sebagus apapun hukum tidak: akan 

efektifbekerja.  

Ketiga, kelembagaan. Selama ini, aspek kelembagaan tata ruang 

ditangani oleh Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum. Di daerah ada dinas 

semacam badan koordinasi tata ruang daerah, tapi tidak: jelas lembaga 

itu. Punya porto folio atau tidak: menegakkan aturan untuk bisa 

membuat perencanaan dan kebijakan serta menegakkan hukumnya?  

Jadi dalam aspek kelembagaan ini, concernnya adalah bagaimana dan 

wewenang apa yang diberikan kepada lembaga itu. Bagaimana 

pelembagaan itu efektif dalam bekerja, responsif dan kuat. Karena kalau 

tidak: disertai dengan kelembagaan yang kuat, peraturan 

perundang¬undangan yang adapun tidak: bisa bekerja maksimal untuk 

mengatasi masalah ini.  

Dari kelembagaan ini, muncul bagaimana lintas sektomya 

terselesaikan. Di Pekerjaan Umum ada Pertambangan, Bappenas, 

Lingkungan Hidup, dan sektor lain. Kita ingin pelembagaan seperti apa ? 

Jika mengambil contoh ke Belanda, di sana ada yang dinamakan 

Kementrlan Tata Ruang Perumahan dan Lingkungan Hidup atau Housing 

Spacial Padding and environment (HSPE).  

Jadi di sana lebih spesifik, lebih punya power dan punya fortofolio 

untuk melakukan kewenangan-kewenangan yang langsung dan yang 

operasional. Pelembagaan seperti ini selain harus kita bangun, juga 



 

 
 

koordinasi antar lembaga, atau program lintas sektomya seperti apa ? 

Masalah kelembagaan ini yang harus jadi concern hukum kita.  

Keempat, interlink.Bagaimana interlink antara pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha? Bagaimaan aktor-aktor ini bersinergi ? 

Karena seringkali ini jadi problem di negeri kita dan ini tidak bisa 

dihindari. Bahwa perencanaan tata ruang didikte oleh para developer.  

Sekarang bagaimana mendudukkan peran partisipasi masyarakat dan 

partisipasi dunia usaha, dalam penataan ruang ? Bagaimana sekarang 

masyarakat, pemerintah dan dunia usaha jadi aktor-aktor pelaku hukum 

tata ruang. Kadang-kadang ada kepatuhan masyarakat,tapi isinya lemah.  

Jadi patuh terhadap materi yang lemah. Contoh Kota Jakarta. Tata 

ruangnya praktis didikte oleh dunia usaha, bukan oleh pemerintah. Kita 

yakini Bandung pun menuju ke sana. Peran dunia usahalbisnis lebih kuat 

ketimbang pemerintah dan masyakat.  

Kelima, aspek penegakan hukum. Inilah yang paling lemah. 

Misalnya soal penegakan hukum perizinan yang lemah. Kerap kali terjadi 

jika sudah salah, tetap dibiarkan karena dianggap sudah terlanjur. Inilah 

lima aspek yang jadi concern hukum, yang berkait dengan hukum tata 

ruang.  

Pemerintah sebenarnya punya aparat seperti PP1"lS, Satpol PP, 

dan lain¬lain. Tapi ketika akan ditindak, terjadi kompromi dengan alasan 

ini kepentingan PAD, kepentingan penyerapan tenaga kerja, kepentingan 

perkembangan bisnis.  

Inilah yang jadi problem ketika hendak menindak suatu pelanggaran. 

Sebenamya dalam aturan, hal ini sudah ada sanksinya. Dan itu terdapat 

dalam aturan lain, misalnya soal 1MB, dan lain-lain. Ketika akan 

ditegakkan, mereka jadi kompromi dan akomodatif terhadap pelanggaran 

tersebut.  



 

 
 

Di sinilah ekonomi jadi faktor yang menghambat penegakan hukum. 

Boleh jadi juga ada KKN-nya. Developer atau dunia usaha masih dominan 

mendikte dalam perencanaan dan pengendalian.  

Yang perlu kita cermati dalam aspek tata ruang yakni penegakan 

hukum. Ruang yang ditetapkan untuk peruntukan tertentu harus dikawal 

agar sesuai dengan yang direncanakan. Luasan hutan di DAS Citarum yang 

hanya 1,4% jelas melampaui daya dukung lingkungan. Tingginya 

sedimentasi, tingkat pencemaran yang terjadi di lebih dari 70% sungai di 

Jawa Tengah menjadi indikasi beban yang melebihi daya tampung. 

Semuanya terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Pelanggaran tata 

ruang sepertinya sudah lumrah terjadi di berbagai tempat.  

Ruang yang sebenarnya direncanakan terbuka hijau dengan 

mudah berubah untuk peruntukan komersial. Contohnya Rencana Induk 

Kota (RIK) Semarang 1975-2000 menetapkan Mijen untuk perkebunan, 

petemakan, dan pertanian. Pertengahan 1980-an, belasan pengembang 

mulai menyulap hutan di daerah perluasan tersebut menjadi perumahan.  

Alih fungsi lahan tersebut mengakibatkan daya serap tanah terhadap air 

terbatas. Air hujan menjadi run off (air larian) yang menggelontor ke 

Sungai Bringin dan mengakibatkan banjir di Mangunhardjo dan Mangkang 

Wetan, Kecamatan Tugu. Anehnya perubahan yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya disahkan dengan Perda Rencana Tata Ruang  

 

Adapun kondisi Penataan Ruang Saat Ini : 

a. Belum berfungsinya seeara optimal penataan ruang kawasan sentra 

produksi pangan (agropolitan) dalam rangka mewujudkan ketahanan 

pangan nasional. 

Pemerintah telah membuat Pedoman kawasan sentra produksi 

pangan (agropolitan) sebagai suatu upaya untuk mengatasi 

pennasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penataan ruang 

pertanian di pedesaan. Pengelolaan ruang kawasan sentra produksi 



 

 
 

pangan nasional dan daerah merupakan arahan kebijakan dan 

strategi pemanfaatan ruang bagi peruntukan pertanian tanaman 

pangan. Namun demikian, penataan ruang tersebut belurn optimal 

dirasakan fungsinya terutama dalam rangka menunjang ketahanan 

pangan nasional. Hal ini terjadi karena implementasi penataan ruang 

seringkali dipandang sebagai wujud peta buta. Harusnya informasi 

yang terkandung dalam strategi penataan ruang dapat menjadi batu 

pijakan bagi perencanaan pembangunan antar sektor perekonomian.  

b. Adanya perbedaaan kepentingan antar sektor dalam penataan ruang 

terkait dengan tata guna lahan dalam mewujudkan ketahanan 

pangan. 

Dalam tata ruang yang terjadi saat ini seringkali terjadi konflik 

kepentingan antar-sektor. Seperti konflik yang sering terjadi di bidang 

pertambangan dengan persoalan lingkungan hldup, lahan pertanian, 

kehutanan, prasarana wilayah, hingga konflik dengan masyarakat 

lokal. Konflik yang terjadi lebih banyak disebabkan karena 

perencanaan penataan ruang yang tidak tepat.  

c. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan 

norma yang seharusnya ditegakkan  

Pemanfaatan ruang masih dihadapkan pada berbagai penyimpangan 

dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya 

adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang. Suatu 

wilayah yang sudah direncanakan sebagai wilayah peruntukan 

sebagai lahan pertanian seringkali dikorbankan demi mendapatkan 

pemasukan devisa. Padahal sektor pertanian merupakan leading 

sektor dalam menunjang ketahanan pangan nasional.  

Ketidakselarasan pemanfaatan ruang antara manusia dengan alarn 

maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, 

telah berdampak pada berbagai fenomena bencana (water-related 

disaster) seperti banjir, longsor dan kekeringan. Hal ini pada dasarnya 



 

 
 

merupakan indikasi yang kuat terjadinya penyimpangan dalam 

pemanfaatan ruang, antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian 

lingkungan.  

d. Lemahnya penegakan hukum dalam implementasi RTRW dalam 

mewujudkan ketahanan pangan. 

Konversi laban yang terus terjadi saat ini merupakan realitas 

lemahnya penegakan hukum dalam pengimplementasian RTRW yang 

telah ditetapkan. Kekurangmampuan menahan diri dari keinginan 

membela kepentingan masing-masing secara berlebihan seringkali 

menafikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

Seringkali pula, Pemerintah daerah pun kerap memberikan ijin 

penggunaan lahan seperti dari kawasan lindung menjadi kawasan 

budidaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Masalah lain dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian 

adalah belum adanya peraturan perundangan yang secara khusus 

mencegah alih fungsi tanah pertanian. Untuk itu diperlukan penetapan 

tanah pertanian yang dilindungi. Saat ini, proses administrasi pertanahan 

untuk tanah pertanian mengacu pada arahan peruntukan dalam RTRW, 

dengan memberikan persyaratan penggunaan dan pemanfaatan tanah 

(PP Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah). 

Strategi yang perlu adalah Meningkatkan penegakan hukum dalam 

implementasi RTRW yang menunjang ketahanan pangan nasional.  

Strategi ini difokuskan pada upaya meningkatkan penegakan 

hukum dalam penyimpangan pemanfaatan tata guna laban terutama 

laban produktif penunjang pangan. Penegakan hukum dengan 

memperhatikan antara lain: peraturan perundang-undangan tentang 

pengendalian tanah pertanian produktif, penetapan zonasi perlindungan 

tanah pertanian abadi berikut kebijakan pengelolaannya dan 

implementasi peraturan dan zonasi perlindungan tanah pertanian dalam 



 

 
 

RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten!Kota, sebagai acuan pengarahan 

lokasi pembangunan, perizinan dan administrasi pertanahan.  

 

Berkenaan kompleksitas dan kondisi tata ruang saat ini :  

1) Kepala Daerah membentuk Komisi Pengendali Tanah Sawah tingkat 

nasional, provinsi dan kabupaten/kota.  

2) Institusi CJS mendorong upaya penerapan sanksi yang tegas dan 

konsisten atas setiap pelanggaran terhadap penyimpangan 

pemanfaatan RTRW.  

3) Polri (polda) ikut dalam setiap proses penyusunan kebijakan 

pemanfaatan RTRW di daerah, sebingga dapat melakukan kegiatan 

peremtif, preventif maupun gakkum dalam penyimpangan 

pemanfaatan RTRW di daerah.  

4) Polri (polda) memberikan sumbangsih saran kebijakan menyangkut 

situasi kamtibmas dalam penyusunan kebijakan tata ruang wilayah di 

daerah.  

5) Pemda meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan 

pedoman pemanfaatan laban kepada pengusaha dan masyarakat.  

 

Adapun rencana pembangunan jangka menengah kedua (2010-

2014) sebagaimana dimuat dalam RPJP, salah satunya adalah (a) 

ditujukan untuk:meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum, 

tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum, dan penegakan hak 

asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional; dan (b) 

Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi 

pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen 

perencanaan pembangunan terkait dengan penegakan peraturan dalam 

rangka pengendalian pemanfaatan ruang.  

Oleh karena itu, konsepsi kebijakan dalam menjaga 

kesinambungan pembangunan haruslah mengindahkan arah 



 

 
 

pembangunan nasional di atas. Sehingga dengan serangkaian materi yang 

dipaparkan, menemukan model penyelesaian yang tepat dalam 

momentum pembangunan nasional.  

Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional 

menuntut penegakan prlnsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, 

kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan 

ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Untuk 

memperkukuh Ketahanan Nasional dan sejalan dengan kebijakan 

otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka 

kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan 

keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak 

menimbulkan kesenjangan antar daerah.  

 

2. Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya 

Pelaksanaan penataan ruang, dalam aspek kepentingan ekonomi 

pada era otonomi daerah cenderung mengemuka. Untuki meningkatkan 

dan mendapatkan pendapat asli daerah (PAD), sesuai peraturan 

perundang-undangan yang ada, tata ruang dimanfaatkan untuk 

memaksimalkan pendapatan daerah. 

Seluruh potensi yang ada di daerah dapat dimanfaatkan melalui 

penataan ruang. Potensi pertambangan, perkebunan, industri, baik 

industri pariwisata, industri kimia dan berbagai industri, termasuk 

perumahan dan perkantoran menjadi ajang untuk kesejahteraan warga 

amsyarakat lokal. Demikian pula dalam tingkatan yang lebih atas baik 

Provinsi maupun Pemerintah Pusat penataan ruang juga dilatarbelakangi 

kepentingan ekonomi. 

Secara implisit, aspek ekonomi dalam oenataan ruang yang 

dilakukan oleh pihak swasta, sudah dapat dipastikan didominasi untuk 

mendapatkan provit yang sangat tinggi. Sebagai konsekwensi logis 



 

 
 

mendapatkan provit yang tinggi, menyebabkan kelestarian lingkungan, 

keserasian lingkungan lebih banyak diabaikan. 

Di tengah fenomena global, termasuk dengan semakin banyaknya 

Penanaman Modal Ading (PMA) di Indonesia yang melakukan aktivitasnya 

di tengah suasana ketidaktertiban di Indonesia, motif ekonomi untuk 

mencapai provit yang tinggi, sekaligus menghindari kerusakan lingkungan 

di negaranya sendiri, sangat jelas. Berbagai industri strategis yang 

mempunyai resiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan, berlomba-

lomba menanamkan modal dan memindahkan kegiatannya di negara lain 

termasuk Indonesia. 

Dengan upah buruh yang rendah, dan ketrampilan buruh yang 

profesional, menyebabkan pengusaha asing tetap melakukan aktivitasnya 

di Indonesia. Disamping itu, berkenaan dengan lemahnya penegakan 

hukum terhadap pelanggaran hak-hak buruh, pelanggaran kejahatan 

lingkungan, dan penyimpangan tata raung, Idonesia dianggap sebagai 

tempat yang nyaman untuk terue menerus melakukan pelanggaran. 

Kebjakan politik yang kurang mendukung penegakan hukum 

terhadap pelanggaran tata ruang, membuka peluang untuk para 

pelanggar untuk melakukan perdamaian. Sampai sekarang, belum ada 

pelanggar tata raung dalam skala besar yang diproses di pengadilan. 

Ketimpangan politik justru semakin tampak, apabila pelaku pelanggaran 

tata ruang merupakan pejabat tinggi atau bahkan mantan pejabat tinggi. 

Eksisten kebijakan politik dalam penataan ruang yang dapat 

menguntungkan pihak lain, dapat berupa peraturan peerundang-

undangan di bawah undang-undang. Dalam kasus reklamasi Tanjung 

Benoa di Bali, justru sudah dilengkapi dengan Keppres. Padahal warga 

masyarakat di Bali dan AMDAL dari pihak kedua (secound opinion) 

menyatakan reklamasi di Pantai Tanjung Benoa Bali akan merusak 

lingkungan dan menurunkan daya dukung lingkungan. 



 

 
 

Eksistensi kebijakan politik dalam tingkat lokal ataupun otonomi 

daerah bisa saja terjadi. Misalnya tentang kebijakan politik dari DPRD 

dengan Kepala Daerah, tentang izin usaha lain seperti tambak, dan 

perkebunan yang tidak dilengkapi dengan AMDAL. 

Sedangkan warga amsyarakat  sendiri, tidak selamanya satu sikap 

dalam memperlihatkan tata ruang. Ada saja warga masyarakat yang 

setuju atau menentang dalam pelaksanaan tata ruang. namun yangpasti 

mayoritas warga amsyarakat dapat dipastikan akan menentang dan 

berkeberatan terhadap pemanfaatan lahan/tanah yang berpotensi 

merusak lingkungan. Bencana Lapindo di Sidoarjo yang tidak dapat 

ditanggulangi, serta pembuatan PLTN (Pusat Listrik Tenaga Nuklir), 

bahkan PLTU (Pusat Listrik Tenaga Uap), dan beberapa pabrik semen, 

ditentang oleh warga masyarakat. 

Pemerintah Daerahd an pemerintah Pusat dianggap belum cukup 

memberikan pemahaman tentang tata ruang dan penggunaannya pada 

warga masyarakat di daerah itu. Sementara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah merasa sudah berupaya maksimal dengan 

menjanjikan banyak hal. Sementara LSM dengan konsisten dan 

konsekwen mendukung warga masyarakat untuk terus memperjuangkan 

haknya. 

Berkenaan sangat melekatnya korelasi antara tata ruang dengan 

otonomi daerah, dalam aspek politik perlu memperhatikan (Solly Lubis; 

1989, 184-185) dalil-dalil sebagai berikut : 

1. Strategi pengembangan sistem politik nasional pada umumnya, 

khususnya strategi politik mengenai pemerintahan di daerah, pada 

dasarnya harus berorientasi kepada keseluruhan asas-asas nasional 

yang dianut dalam dasar negara Pancasila secara simultan dengan 

keseimbangan yang dinamis. 

2. Kebijaksanaan politik dan perundang-undangan mengenai 

pemerintahan di daerah dalam Negara Kesatuan Nepublik Indonesia 



 

 
 

harus diarahkan serempak pada pendemokrasian pemerintahan 

dan pembangunan di daerah. 

3. Perlu dikembangkan pendekatan dan pandangan sistemik 

konseptual strategik mengenai sistem pengelolaan nasional secara 

menyeluruh termasuk pembinaan pemerintahan di daerah produk 

antara semua pihak yang kompeten dalam perumusan garis 

kebijaksanaan dan peraturan hukum mengenai pemerintahan di 

daerah. 

4. Upaya stabilisasi sosial tanpa stabilisasi moral, akan merupakan 

pemborosan energi dan dana, dan situasi sosial akan berlarut-larut 

dalam kerawanan dan dapat menjurus kepada ketertiban semu. 

 

3. Ekologi Lingkungan  

Tinjauan terhadap penataan ruang di Indonesia mesti diletakkan 

sebagai kajian multidisipliner (hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, 

dan lingkungan hidup), bukan hanya soal teknis dan administratif. 

Kepentingan ekonomi (korporasi) versus keberlajutan ekologi (lingkungan 

dan masyarakat) menjadi perdebatan yang paling mengemuka. Lantas, 

bagaimana dengan perdebatan atas aspek lainnya? Tidak sedikit yang 

beranggapan bahwa perdebatan aspek lainnya hanyalah perdebatan 

formal transaksional. Perdebatan yang dapat diselesaikan secara “damai” 

tanpa harus dipertentangkan dengan kepentingan ekonomi. 

Faktanya, penataan ruang atas dasar kepentingan ekonomi 

menjadi pemenang dalam perdebatan yang memaksa harus ada pilihan 

diantara keduanya (trade off). Aspek lingkungan hidup dalam penataan 

ruang tidak bisa diletakkan diatas pemikiran seperti ini. Jikapun harus 

dipertentangkan, maka keberlanjutan ekologi dan kepentingan rakyat 

mesti menjadi pilihan utama dan mendasar dalam penataan ruang 

(konstitusional). 



 

 
 

Dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.09 tahun 

2011 tentang Pedoman Umum KLHS, BAB I, Pendahuluan, diuraikan :  

“Lingkungan hidup Indonesia saat ini menunjukkan penurunan kondisi, 

seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan 

ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun 

bencana lingkungan. Hal ini merupakan indikasi bahwa aspek lingkungan 

hidup belum sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan 

pembangunan”.  

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, 

rencana dan/atau program dipandang kurang memperhatikan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya 

pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui 

beberapa instrumen seperti antara lain Amdal, dipandang belum 

menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup secara optimal, 

mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran 

kebijakan, rencana dan/atau program.” (Latar belakang, paragraf 

pertama dan kedua). 

Peningkatan kegiatan pemanfaatan ruang terutama yang terkait 

dengan eksploitasi sumberdaya alam sangat mengancam kelestarian 

lingkungan hidup (termasuk pemanasan global). Letak Indonesia pada 

kawasan pertemuan 3 lempeng tektonik mengakibatkan rawan bencana 

geologi dengan frekuensi gempa rata-rata 450 gempa/tahun. Keadaan ini 

menuntut prioritisasi pertimbangan aspek mitigasi bencana alam dalam 

penataan ruang (Yayat Supriatna, 2014). 

Untuk memahami bagaimana kondisi ekologi dalam penataan ruang, 

maka penting memperhatikan realitas tantangan terberat saat ini.  

 

a. Review kawasan hutan untuk usaha sektor perkebunan 

Penataan ruang dan review kawasan hutan hampir di 

setiap provinsi dimanfaatkan oleh perusahaan pelaku 



 

 
 

perambahan kawasan hutan, dan perusahaan pemilik izin dalam 

kawasan hutan untuk melepaskan kawasan hutan yang mereka 

kuasai yang sebelumnya tanpa disertai izin pelepasan kawasan. 

Selain itu, Kepala daerah yang mempunyai koneksi dengan calon 

investor perkebunan kelapa sawit berinisiatif memberikan usulan 

pelepasan kawasan hutan yang belum tumpang tindih dengan izin 

perkebunan lainnya. Modus ini bukan hanya menyasar kawasan 

Hutan Produksi Konversi (HPK) tetapi juga terhadap status fungsi 

kawasan hutan lain seperti kawasan konservasi, Lindung, Hutan 

Produksi (HP), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). 

Sampai dengan Desember 2012, modus ini telah terjadi di 

23 provinsi sasaran ekspansi perkebunan kelapa sawit. Data 

statistik kehutanan tahun 2012, pelepasan kawasan untuk APL 

sudah mencapai 12,3 juta hektar. Untuk menutupi pelepasan ini, 

pemerintah daerah maupun pihak kementerian kehutanan 

menunjuk kawasan APL lain untuk menjadi kawasan hutan atau 

menaikan status fungsi kawasan hutan di kabupaten atau provinsi 

lainnya. Sehingga, statistik kawasan hutan tidak terlihat banyak 

berubah dan isu pelepasan kawasan hutan tertutupi dengan 

adanya penunjukan kawasan hutan yang dilakukan bersamaan 

dengan pelepasan kawasan hutan.  

 

Contoh kasus: Praktek pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit 

PT. Global Inti Laksana di Gorontalo dan PT. Agromuko di Bengkulu. 

 

 
Tabel 5. Mekanisme alih fungsi atau pelepasan kawasan hutan  

melalui review kawasan untuk wilayah administrasi daerah (Bengkulu, Gorontalo) 

No Proses Bentuk Korupsi Pelaku dan Penerima 

1 Penetapan tata ruang 
kabupaten 

Suap untuk pembahasan RTRW Gratifikasi 
tanah hasil pelepasan  

Anggota DPRD, Bupati, Perusahaan 
Perkebunan 

2 Usulan Review kawasan 
hutan dari kabupaten ke 
Provinsi 

Suap, gratifikasi dalam bentuk tanah Bappeda Provinsi, Gubernur 

3 Penetapan RTRW 
Provinsi 

Gratifikasi tanah hasil pelepasan  Perusahaan Perkebunan, Gubernur, 
Anggota DPRD Provinsi 

 Suap untuk memasukan kawasan Perusahaan perkebunan, Anggota 



 

 
 

perkebunan sawit pelaku perambah 
hutan pembahasan RTRW 

DPRD 

4 Usulan Review kawasan 
hutan dari gubernur ke 
Kementerian kehutanan 

Suap, Gratifikasi saham, Gratifikasi tanah 
hasil alih fungsi/peruntukan 

Gubernur, Dinas kehutanan 
provinsi, Perusahaan perkebunan 
sawit. 

 Memanipulasi dasar review kawasan 
hutan dengan mengatasnamakan 
keberadaan lahan pertanian dan 
pemukiman masyarakat 

Kepala Daerah 

5 Tim terpadu  Gratifikasi tanah hasil alih fungsi, fasilitas 
proses pengkajian dan kunjungan ke 
lapangan 

Anggota tim terpadu, perusahaan 
perkebunan 

7 Rekomendasi DPR RI Fasilitas kunjungan ke lapangan, suap, 
gratifikasi tanah 

Anggota DPR RI , Perusahaan 
perkebunan, partai pengusung 
anggota DPR RI 

8 Proses Persetujuan oleh 
menteri kehutanan 

Biaya politik untuk kolega pengambil 
keputusan, gratifikasi, suap melalui 
partai. 

Tim kajian kementerian kehutanan, 
jaringan Partai pengusung, jaringan 
partai berkuasa 

9 SK pelepasan di terima 
pemerintah daerah 

Pembagian tanah kepada elit politik 
daerah yang terlibat dalam pengusulan 
alih fungsi atau pelepasan kawasan 
hutan,  

Anggota DPRD, kepala daerah, 
partai politik, perusahaan. 

Sumber: WALHI 2013, Laju Deforestasi oleh Perkebunan kelapa Sawit dan kebijakan yang memicunya 

 
Dalam 20 tahun terakhir pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan 

telah mencapai 5,4 juta hektar, yang mana bila dikelompokkan luas 

deforestasi berdasarkan 4 kebijakan objek analisis dapat dilihat 

korelasinya sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Korelasi kebijakan dengan laju deforestasi melalui  

pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan   

(Data diolah dari Statistik kehutanan Dephut tahun 2000, 2003, 2004, 2006, 2012) 

No. Kebijakan Tahun Deforestasi 
(Ha) 

Factor lain  yang mempengaruhi 

1 SKB Menteri 
Kehutanan, Menteri 
Pertanian dan BPN 
Nomor : 364/Kpts-
II/90, 
519/Kpts/HK.050/90 
dan 23 – VIII –1990.   

s/d 1996 2.875.988,33  

1996/1997 3.238.200.92 

1997/1998 4.002.591,00 

1998/1999 4.059.335,20 

1999/2000 4.394.678, 78 

2000 4.560.768,27 

2 Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 70 Tahun 
2001 
 

2001 4.608.062,13 UU 41 kehutanan tahun 1999 

2002 4.608.062,13 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
357/Kpts/HK.350/5/2002.  
 

2003 4.608.062,13 Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 146/Kpts-II/2003 tentang 
Pedoman Evaluasi Pengggunaan Kawasan 
Hutan/Eks Kawasan HutanUntuk 
Pengembangan Usaha Budidaya 
Perkebunan.  
 

2004 4.608.062,13 Undang Undang Otonomi Daerah 

2005 4.667.806,69 
 

Surat Menteri Kehutanan Nomor 
1712/Menhut-VII/2001. Kemudian 
dipertegas kembali melalui surat Menteri 
Kehutanan Nomor S.51/Menhut-VII/2005 
 

2006 4.667.806,69 
 
 

 

2007 .4.743.480,68  



 

 
 

 

2008 4.827.048,01 
 

Nomor S.31/Menhut-VI/2008 tanggal 23 
Januari 
 

2009 5.055.661,95 
 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/ 
Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status 
dan Fungsi Kawasan Hutan 
 Penerbitan, izin terkait usaha perkebunan 
maupun pertambangan yang dikemudian 
hari diketahui tumpang tindih dengan 
kawasan hutan dapat diselesaikan secara 
tempos delicti 

3 PP 10 tahun 2010 
 

2010 .5063.272,95 
 

 

2011 5.429.541,58 
 

Dipengaruhi UU Otonomi daaerah dan PP 
10 tahun 2010 

4 PP 60 tahun 2012 2012 Belum terdata Keputusan judicial review UU 41 
Kehutanan 

Sumber: WALHI 2013, Laju Deforestasi oleh Perkebunan kelapa Sawit dan kebijakan yang memicunya, 
Hal.10. 

 
Deforestasi  kawasan hutan melalui modus pelepasan kawasan 

hutan untuk perkebunan seluas 5,2 juta hektar untuk 567 

perusahaan perkebunan. Dan, masih ada 115 perusahaan 

perkebunan yang menguasai kawasan hutan seluas 1,01 juta 

hektar yang belum mendapatkan izin pelepasan kawasan 

hutan. PP No.60 tahun 2012 telah memberi peluang kepada 

115 perusahaan tersebut agar tidak mendapatkan sanksi 

hukum.  

 

b. Penyesuaian RTRW untuk ekspansi sektor pertambangan  

Kepentingan tata tanah dalam penataan ruang tidak saja 

terjadi untuk usaha sektor perkebunan dan pertanian, tetapi 

juga bagi kepentingan sektor pertambangan. Penyesuaian 

RTRW yang ada saat ini, selain dipengaruhi oleh kepentingan 

usaha sektor perkebunan, juga akan sangat dipengaruhi oleh 

kebijakan pemerintah di sektor pertambangan. 

Di akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014, Kementerian ESDM 

melalui Keputusan Menteri (Kepmen) telah menetapkan 

wilayah pertambangan untuk selaruh pulau di Indonesia 

(diklasifikasikan kedalam 7 pulau besar di Indonesia).  

 

 



 

 
 

Tabel 7. Kepmen ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Indonesia 
Kepmen ESDM Perihal 

Nomor: 4002 K/30/MEM/2013  Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku 

Nomor: 4003 K/30/MEM/2013  Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan 

Nomor: 4004 K/30/MEM/2013  Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Papua 

Nomor: 2737 K/30/MEM/2013  Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi 

Nomor: 1204 K/30/MEM/2014  Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali 

Nomor: 1095 K/30/MEM/2014  Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera 

Nomor: 1329 K/30/MEM/2014  Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara 

Sumber: website Kementerian ESDM, 2014. 

 
 

Mengingat bahwasanya beberapa povinsi dan kabupaten di 

Indonesia telah menetapkan Perda RTRW dan masih banyaknya 

daerah di Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki Perda RTRW, 

maka penetapan wilayah pertambangan ini akan memberikan 

pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan penataan ruang di 

Indonesia.  

Penetapan RTRW dilakukan untuk perencanaan dalam jangka 

waktu 20 tahun dan dapat dilakukan revisi 1 (satu) kali dalam 5 tahun 

(UU. Penataan Ruang). Dengan demikian, ada dua persoalan yang 

mesti diperhatikan dengan baik. Pertama, sejauh mana kesesuaian 

penetapan wilayah pertambangan ini dengan RTRW Nasional (PP. 

No.26 tahun 2008), Provinsi, Kabupaten/Kota ataupun RTRW 

kawasan strategis yang sudah ada. Kedua, kebijakan mana yang harus 

melakukan penyesuaian.  

Sektor pertambangan merupakan aktor penting dalam 

penguasaan hutan, mengingat kawasan hutan merupakan kawasan 

stratgeis untuk wilayah operasi pertambangan di Indonesia. Skenario 

perubahan kebijakan di sektor kehutanan akan memberikan dampak 

bagi ekspansi sektor pertambangan, demikian pula dengan kebijakan 

penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Hal yang paling tidak 

diharapkan adalah skenario perubahan kebijakan atas dasar 

kepentingan korporasi semata. 

Jika bercermin dari prkatek usaha di sektor perkebunan, maka 

dua masalah diatas tidak lagi diletakkan sebagai perosalan pokok. 

Keadaan saat ini, secara langsung membuka peluang negosiasi yang 



 

 
 

lebih besar bagi korporasi sektor tambang baik yang telah ataupun 

akan beroperasi di Indonesia (primer issue). Jika negosiasi ini menjadi 

arus utama, maka peluang terjadinya penyimpangan sangat besar 

seperti yang terjadi untuk sektor perkebunan. Inilah letak probelm 

pokok yang sebenarnya, karena di titik inilah aspek ekologi dan 

kepentingan rakyat tidak lagi menjadi pertimbangan penting 

(secondary issue).  

Skenario kebijakan pemerintah hingga saat ini, setidaknya 

telah menempatkan 4 aktor besar dalam penguasaan hutan di 

Indonesia. hal ini diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 

2025, jika tidak ada perubahan kebijakan yang fundamental dari 

pemerintah.  

Tabel 8. Peta penguasaan hutan di Indonesia (WALHI, 2014) 

 

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil juga menjadi target 

ekspansi usaha;proyek reklamasi (komersil) untuk pusat bisnis dan 

pengembangan kota, peruntukan sektor perkebunan, dan tambang. 

Konsekuensi buruknya adalah deforestasi dan degradasi lingkungan 

terus meningkat dengan efek yang sistematis tak tertanggulangi.  

Sektor 1980-2001 2004-2011-2014 2014-2025 

HPH 72 Juta Ha  25 Juta Ha 26,2  Juta Ha 

HTI 2,1 Juta Ha 9,8 Juta Ha 12,5 Juta Ha 

Perkebunan 
sawit 

4,1 Juta Ha  
Perkebunan Kelapa 
Sawit + Kakao + Tebu + 
kopi 

6,2 Juta Ha 12,35 Juta Ha dari 
konversi hutan 

26,3 Juta Ha 

Tambang  352.953 Ha 3.2 Juta Ha 3.2 Juta Ha 

Total  78,2 Juta Ha 38 Juta Ha 56,55 Juta Ha 80,5 Juta Ha 



 

 
 

 
Gambar 1. Laju deforestasi di Indonesia. Walhi, 2014 

 

 

Pemerintah mesti memperhatikan tantangan ini dengan baik jika 

penyelenggaraan penataan ruang di Indoensia bertujuan mencapai visi 

keberlanjutan lingkungan dan kesejahetaraan masyarakat. Salah urus 

dalam penyelenggaraan penataan ruang memberikan dampak buruk bagi 

kehidupan perkotaan dan pedesaaan. Fenomena salah urus tata ruang di 

Indonesia telah menampakkan dam 

 Bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan kekeringan  

 Inharmoni Tata Ruang & Sistem Transportasi menambah kemacetan 

& pemborosan energi. 

 Abrasi pantai dan Banjir Rob  terus meningkat sepanjang kota-kota 

pantai. 

 Degradasi kualitas lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS)  

 Kawasan Kumuh meningkat, kesenjangan antar wilayah semakin 

tinggi. 

 Menjamurnya Ritel-ritel Besar dan kecil tanpa pengendalian di zona 

UKM & permukiman penduduk. 

 Korban jiwa akibat konflik dalam Izin Usaha Perkebunan, 

Pertambangan, Kehutanan VS  Hak Ulayat Adat masyarakat 

setempat  

 



 

 
 

Bencana ekologis pada tahun 2013 mengalami lonjakan yang 

sangat tajam. Jika pada tahun 2012 banjir dan longsor hanya terjadi 475 

kali dengan korban jiwa 125 orang, pada 2013 secara kumulatif menjadi 

1392 kali atau setara 293 persen. Bencana tersebut telah melanda 6727 

desa/kelurahan yang tersebar di 2787 kecamatan, 419 kabupaten/kota 

dan 34 propinsi dan menimbulkan korban jiwa sebesar 565 orang (Walhi, 

2014). 

Sektoralisme dan pendekatan administratif teritorial dalam 

pengelolaan SDA tanpa penilaian aspek lingkungan yang kuat masih 

menjadi masalah pokok dalam penataan ruang. Meningkatnya laju 

degradasi lingkungan, hilangnya kawasan perlindungan/penyangga dan 

keanekaragaman hayati, semakin merosotnya kehidupan masyarakat 

akibat hilangnya ruang kelola dan ancaman bencana ekologis menjadi 

deretan masalah yang akan terus berlanjut. 

Secara perlahan, kondisi ini seolah menjadi kewajaran karena 

perencanaan tata ruang di berbagai daerah tidak diawali dengan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kita semakin sulit memperoleh 

kepastian penilaian yang menjamin perencanaan pembangunan di 

berbagai sektor yang sesuai dengan: 

 Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;   

 Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;  

 Kinerja layanan/jasa ekosistem;  

 Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;  

 Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan 

iklim  

 Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.   

Keberpihakan terhadap keberlanjutan ekologi harus segera 

dimajukan dengan mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, 

memperkuat implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

dalam penyelenggaraan penataan ruang agar dapat menekan 



 

 
 

perencanaan dan pemanfaatan ruang yang sangat eksploitatif dan 

destruktif. Pemerintah mesti segera membuat regulasi yang kebih kuat 

terkait pelaksanaan KLHS dalam bentuk Peraturan Pemerintah (amanah 

UU No.32 tahun 2009 tentang PPLH). Langkah ini untuk memastikan 

regulasi penataan ruang (UU No.26 tahun 2007) dapat terintegrasi penuh 

dengan semangat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU 

No.32 tahun 2009). Peraturan Pemerintah lainnya seperti; PP Izin 

lingkungan, AMDAL, Pencemaran dan limbah B3, dan perlindungan 

ekosistem khusus sebagai amanah UU PPLH juga mesti turut memperkuat 

posisi ini.  Kedua, penyelesaian dan penyesuaian RTRW bagi provinsi dan 

kabupaten/kota yang belum memiliki Perda RTRW. Pemerintah Indonesia 

(Kemendagri, Kementrian PU, Bappenas, dan Badan-badan yang terkait 

dalam penataan ruang) mesti memberikan penilaian komprehensif atas 

sinkronisasi dan kualitas penyelenggaraan penataan ruang mulai dari 

tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional. Upaya berikutnya adalah 

mewajibkan pelaksanaan KLHS bagi seluruh daerah (Propinsi, Kabupaten/ 

Kota) yang telah menetapkan Perda RTRW namun belum melaksanakan 

KLHS. Ketiga, memastikan proporsionalitas peruntukan ruang lindung dan 

ruang budi daya dalam penataan ruang di seluruh daerah. Ruang budi 

daya mengutamakan peruntukan pengelolaan berbasis praktik budi daya 

oleh masyarakat, bukan didasarkan pada kepentingan korporasi semata 

(penguasaan ruang skala besar). Langkah ini mesti disertai dengan 

peninjauan ulang status kawasan-kawasan strategis baik lingkup 

perkotaan ataupun perdesaan yang semestinya menjadi ruang lindung 

namun ditetapkan menjadi ruang budi daya yang hanya menjadi 

peruntukan industri ekstraktif. Atas penilaian KLHS, upaya pemulihan 

segera dilakukan di ruang lindung yang sudah rusak (degradasi) 

khususnya kawasan DAS, RTH, Pesisir, dan hutan. Keempat, memperkuat 

penegakan hukum atas aktivitas perizinan yang melanggar perencanaan 

tata ruang. Langkah strategis dalam posisi ini dapat dimulai dengan 



 

 
 

melakukan review terhadap perizinan korporasi diberbagai sektor usaha 

(logging, HTI, Perkebunan, dan tambang). Perizinan yang tidak seusuai 

dengan pemanfaatan ruang dapat dilakukan penegakan hukum sesuai 

dengan UU PPLH dengan tingkatan sanksi hukum yang paling berat adalah 

pencabutan izin disertai dengan kewajiban pemulihan kawasan yang 

rusak akibat aktivitas yang melanggar hukum. Kelima, memperkuat 

partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian penataan ruang. Menenekan 

praktik manipulasi dan formalitas pelibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan penataan ruang. Langkah ini ditujukan untuk menjamin 

keseuaian penataan ruang dengan kebutuhan masyarakat yang sekaligus 

melekatkan kewajiban masyarakat untuk bekerjasama dalam 

mewujudkan penataan ruang yang adil dan berkelanjutan. 

Secara konstitusional, langkah-langkah ini merupakan bagian yang 

inhern dalam perangkat hukum yang tersedia saat ini. Dibutuhkan 

komitmen dan political will yang kuat dari pemerintah untuk melakukan 

terobosan demi perbaikan kondisi lingkungan hidup dengan 

penyelenggaraan penataan ruang yang lebih baik. Sudah saatnya 

mengakhiri sektoralisme pengelolaan SDA dan meletakkan penataan 

ruang yang lebih adil dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.  



 

 
 

BAB IV 

ANALISA PEMBAHASAN 

 

Fenomena beberapa penyimpangan pada tata ruang di Indonesia, telah 

banyak terjadi. Bencana banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan semakin 

sulit diprediksi dan dapat muncul seketika. Ketidak harmonisan tata ruang dan 

sistem transportasi yang kacau balau menambah kemacetan dan membuang-

buang energi. Kota-kota pantai dan daerah pesisir lebih sering terkena rob, dan 

abrasi. Eksisten kawasan kumuh meningkat dan semakin merata. Konflik antara 

warga masyarakat dengan pengusaha pertambangan, perkebunan dan 

kehutanan berkali-kali terjadi yang banyak menimbulkan korban jiwa. Demikian 

konflik antara warga masyarakat dengan pemerintah daerah, dapat terjadi di 

setiap waktu. 

Perubahan yang dikehendaki oleh hukum melalui Undang-undang Nomor 

26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, agar warga amsyarakat selalu mematuhi 

Undang-undang tersebut, tidak selamanya berhasil. Dalam rangka otonomi 

daerah, ketidak berhasilan warga amsyarakat mematuhi tata raung, berkenaan 

terjadinya interaksi yang negatif antara warga masyarakat dengan aparatur 

pemerintah daerah. 

Hasil yang positif tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk 

membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat 

dari perubahan-perubahan yang terjadi (yang juga dapat dilakukan dengan 

mempergunakan ukum sebagai alat), untuk memudahkan proses negosiasi 

(Soerjono Soekanto, 1986 : 111). 

Persoalan tata ruang, akan selalu dinamisd mengikuti perkembangan 

zaman, peningkatan jumlah penduduk, keberhasilan pertumbuhan ekonomi, 

kestabilan politik, dan terselenggaranya keamanan dan ketertiban. Dalam 

perkembangan dinamika global, tata ruang juga akan mengikuti situasi dan 

kondisi perekonomian global. Dengan sendirinya, tata ruang tidak berdiri dalam 



 

 
 

ruangan yang hampa atau pasif, akan tetapi mengikuti demand dan suplay 

terhadap kehidupan masyarakat yang sangat luas. 

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan dan memberlakukan suatu 

ketentuan perizinan. Menurut Jumiarso Ridwan & Achmad Sodik (2007; 109-110) 

perizinan selain untuk menambah penghasilan daerah, juga dimaksudkan agar 

terjadi suatu tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan, diantaranya : 

a. Izin lokasi; 

b. Izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT); 

c. Izin mendirikan bangunan (IMB); 

d. Izin gangguan (HO); 

e. Surat Izin Usaha kepariwisataan SUIK); 

f. Izin reklame; 

g. Izin pemakaian tanah dan bangunan milik/dikuasai pemerintah kota; 

h. Izin trayek; 

i. Izin penggunaan trotoar; 

j. Izin pembuatan jalan masuk pekarangan; 

k. Izin penggantian Damija jalan (daerah milik jalan); 

l. Izin pematangan tanah; 

m. Izin pembuatan jalan di dalam komplek perumahan, pertokoan dan 

sejenisnya; 

n. Izin pemanfaatan titik tiang pancang, reklame, jembatan penyeberangan 

orang dan sejenisnya; 

o. Tanda daftar perusahaan (TDP); 

p. Izin usaha perdagangan 

q. Izin Usaha industri/tanda daftar industri 

r. Tanda daftar gudang; 

s. Izin pengambilan air permukaan; 

t. Izin pembuangan air buangan ke sumber air; 

u. Izin perubahan alur, bentuk, dimensi, dan kemiringan dasar 

saluran/sungai; 



 

 
 

v. Izin perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pegairan serta 

penguatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat; 

w. Izin pembuangan lintasan yang berada dibawah/diatasnya; 

x. Izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sepadan 

saluran/air; 

y. Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya. 

 

Konsep otonomi daerah di dalam Pembukaan Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 justru harus 

diantisipasi secara cermat dan terbuka untuk meningkatkan sinergitas antara 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 

Sehingga sasaran utama tata ruang untuk mengembangkan dan menjaga sumber 

daya alam, penjagaan dan pemulihan lingkungan dapat tercapai, di tengah 

kemajuan-kemajuan berbagai industri dan kebutuhan amsyarakat banyak 

lainnya. 

Penegakan hukum adalah pilihan dan kesepakatan rakyat dan negara 

sebagai perwujudan negara hukum. Berkenaan dengan dinamika di tengah 

amsyarakat tentang tata ruang, telaahan kritis terhadap Undang-undang Nomor 

26 Tahun 2007 adalah sebagai berikut (Jumiarso Ridwan & Achmad Sodik; 2007 : 

159). 

1. tata ruang merupakan konsep dinamis, oleh karena di[pengaruhi oleh 

kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta teknologi, sehingga dalam 

pelaksanaannya tata ruang hendaknya memperhatikan kondisi-kondisi 

tersebut; 

2. Dalam penerapan konsep tata ruang tidak bisa dilakukan secara kaku dan 

rigit, oleh karena itu secara periodeik membutuhkan rivisi berdasarkan 

cakupan tentang alam dan perkembangan teknologi dalam membangun 

lingkungan buatan; 

3. Dalam hal visi, pengendalian dengan memperhitungkan daya tampung 

dan daya dukung lingkungan terhadap berbagai acuan normatif; 



 

 
 

4. Dalam menentukan ketentuan sanksi, hendaknmya memperhatikan 

ketentuan dari undang-undang Tata Usaha Negara, terkecuali jika suatu 

tindakan yang berkaitan dengan penataan terhadap tindakan yang 

mengandung unsur pidana. 

 

Dalam perspektif perubahan sosial, fenomena perubahan tata ruang,. 

berkenaan adanya kecenderungan-kecenderungan (Soerjono Seokanto; 1982 : 

42-43) 

1. Tidak ada masyarakat yang stagnant, oleh karena setiap masyarakat 

cenderung untuk mengalami perubahan-perubahan yang dapat terjadi 

secara lambat atau secara cepat (A.M.M. Hoogvelt, 1976 : 9); 

2. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu,  

cenderung untuk diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-

lembaga sosial lainnya. Karena lembaga-lembaga sosial tadi sifatnya inter 

dependen, maka sulit sekali untuk mengisolir perubahan pada lembaga-

lembaga sosial tertentu, proses yang dimulai dan proses-proses 

selanjutnya merupakan suatu mata rantai (W.Moore, 1963 : 2); 

3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat, biasanya mengakibatkan 

terjadinya disorganisasi yang sementara sifatnya di dalam proses 

penyesuaian diri. Disorganisasi tersebut akan diikuti oleh suatu 

reorganisasi yang mencakup pemantapan daripada norma-norma dan 

nilai-nilai baru; 

4. Perubahan-perubahan sukar untuk diisolir pada bidang kebendaan atau 

bidang spiritual saja, oleh karena kedua bidang tersebut mempunyai 

kaitan timbal balik yang sangat kuat (A. Inkeles, 1966 :151-152); 

5. Hasil-hasil positif dan perubahan yang direncanakan pada umumnya 

tergantung pada sinkronisasi antara efektivitas menanamkan unsur-unsur 

yang baru kekuatan-kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan 

menanam unsur-unsur yang baru (Selo Sumardjan, 1965 :26). 

 



 

 
 

Pelaksnaan otonomi daerah yang menyebabkan  pembangunan di daerah 

dengan kebebasan untuk melakukan penataan ruang demi kepentingan dan 

kesejahteraan warga masyarakat di daerah/kota yang berbatasan, kepentingan 

warga amsyarakat tingkat provinsi, dan kepentingan rakyat secara nasional, 

harus disinergikan. Dengan sendirinya, penetaan ruang walaupun telah 

disentralisasikan kepada setiap daerah, tidak berarti bisa bertentangan dengan 

kepentingan nasional, bangsa dan negara. 

Upaya dan solusi untuk menyelaraskan dan mensinergikan kepentingan 

tata ruang dalam otonomi daerah perlu dibentuk forum yang permanen antara 

pemangku kepentingan, LMS, dan akademisi yang secara periodik membicarakan 

dinamika tata ruang di Indonesia. 

Pada tingkat daerah, forum permanen juga harus dibentuk untuk menata 

dan mengkaji ulang tata ruang yang secara periodik harus menyikapi terhadap 

kebijakan tertentu, utamanya yang tidak sejalan dengan tata ruang. Warga 

masyarakat pemerhati tata ruang harus dilibatkan secara tetap. Walaupun 

interdependensi warga masyarakat tersebut harus selalu dijaga. 

Beranjak dari pelanggaran tata ruang, yang kalau dibiarkan justru semakin 

tidak terkendali, dan merusak lingkungan dan sekaligus merusak kehidupan, 

penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, pembongkaran, dan 

pemulihan keadaan perlu dilakukan. Bahkan kalau dimungkinkan juga dapat 

dilakukan gugatan untuk membayar ganti rugi. dan yang paling akhir, dalam hal 

terjadinya pelanggaran tata ruang dalam skala masif dan terstruktur yang 

menyebabkan kehancuran lingkungan yang sangat luar biasa dan menimbulkan 

bencana dengan korban jiwa, penuntutan secara pidana dapat dimungkinkan. 

Sebagai pelaksanaan tata ruang yang harus dijalankan dalam otonomi 

daerah, agar menghindari pelanggaran hukum, ketidak tertiban di tengah 

masyarakat, serta melindungi kerusakan lingkungan, serta mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat baik di masa sekarang maupun di masa mendatang, 

diperlukan pemahaman dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Menurut 

Sadjijono (2010; 189-190), yang meliputi : 



 

 
 

1. Partisipasi (participation) 

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil 

bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, 

baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang 

mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak 

hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai 

dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta 

pemanfaatan hasil-hasilnya; 

2. Penegakan Hukum (Rule of Law) 

Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokrasi kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah 

adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 

Oleh karena itu langkah awal penciptaan good governance adalah 

membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (soft ware), 

perangkat kerasnya (hard ware), maupun sumber daya manusia yang 

menjalankan sistemnya (human ware). 

3. Transparansi (Transparancy) 

Keterbukaan adalah merupakan salah satu karakteristik good governance 

terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya 

revolusi reformasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang 

menyangkut semua kepentingan publik. 

4. Daya tanggap (Responsiveness) 

Responsiveness sebagai konsekwensi logis dari keterbukaan, maka setiap 

komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance 

perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhat dari 

setiap stakeholders; 

5. Consencus Orientation 

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk 

memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam 

hal kebijakan maupun prosedur; 



 

 
 

6. Keadilan (Equity) 

Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan. 

7. Effectiveness and Efficiancy 

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan 

dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin; 

8. Akuntabilitas (Accountability) 

Prara pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan 

masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga 

stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk 

kepentingan internal atau eksternal organisasi; dan 

9. Visi Strategis (Strategic Vision). 

Para pemimpin dan publik harus mempunyai prespektif good governance 

dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan 

apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. 

 

Berkaitan dengan karakteristik dan indikator pemerintahan yang baik 

(good governance) G.H. Addink memaknai asas good governance sama dengan 

asas good administration (principles good governance same as principles of Good 

Administration) dan merumuskan secara detail menjadi delapan asas yang 

mencakup karakter positif maupun negatif. 

Pemberian makna yang sama antara principles of good governance dan 

principles of good administration merupakan suatu pemikiran dan inovasi baru 

dalam hukum administrasi, walaupun Kuntjoro Purbopranoto pernah menulis 

Dasar-dasar/Asas-asas Umum Untuk Pemerintahan Yang Baik, dalam kurung (The 

general Principles of Good Administration), akan tetapi tidak diberi penjelasan 

persamaan makna dari asas dimaksud. Penulis mendukung pendapat G.H. Addink 

diatas dengan argumentasi : 

Pertama : Beranjak dari konsep good governance yang meliputi sistem 

administrasi negara, dimana upaya mewujudkan dood governance 



 

 
 

juga upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi 

negara yang berlaku secara menyeluruh. 

Kedua : Salah satu tugas dan wewenang pemerintah adalah menyelenggarakan 

openbare diest atau service public, yakni pemerintah 

menyelenggarakan kepentingan umum. Tugas penyelenggaraan 

kepentingan umum ini dilajaknak oleh alat pemerintahan 

(bestuurorgaan = administratief organ) yang bisa berwujud seorang 

petugas (fungsionaris) atau badan pemerintah (openbare lichaam). 

Ketiga : Penyelenggaraan administrasi negara tertuju pada kepentingan umum, 

dan penyelenggaraan pemerintahan mempunyai tujuan yang sama 

dengan penyelenggaraan administrasi, yakni kepentingan umum; 

Keempat : Pengertian tentang istilah good governance mengandung ati 

penggunaan atau pelaksanaan kewenangan bidang administrasi yang 

dilakukan oleh organ pemerintah dan menimbulkan akibat-akibat 

hukum bidang administrasi negara, sehingga indikasi suatu 

pemerintahan yang bai apabila administrasinya baik; 

Kelima : Adanya pemahaman  tindakan pemerintahan sebagai tindakan 

administrasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan adalah 

merupakan penyelenggaraan administrasi. 



 

 
 

BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

Penegakan hukum terhadap penataan ruang dalam otonomi 

daerah, merupakan fenomena yang sangat kompleks, dengan berbagai 

pendekatan baik masalah hukum, sosial, politik, ekonomi, dan buaya. Dan 

untuk kepentingan warga masyarakat, kepentingan pemerintah serta 

keharmonisan tata ruang, kelestarian lingkungan, dan menjaga daya 

dukung lingkungan serta sumber daya alam lainnya, terkait juga 

peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 

tentang Perikanan, Undang-undang Nomor32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2997 tentang 

Penanggulangan Bencana, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

dan Undang-undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-

pokok Agraria. 

Penerapan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, tidak dapat dilaksanakan secara kaku. Hal ini 

dimungkinkan adanya kebuntuan dan pertambahan jumlah penduduk 

yang sangat pesat, yang berpengaruh terhadap penyediaan berbagai 

kebutuhan. Disamping itu, juga kemajuan dan pertumbuhan ekonomi 

nasional serta ekonomi global yang menyebabkan smekin banyaknya 

PMA masuk di berbagai wilayah Indoesia. Disamping itu kebutuhan 

sarana dan prasarana fisik, baik yang diperlukan pemerintah dan swasta, 

serta warga masyarakat sendiri, merupakan hal yang harus difahami 

secara cermat, proporsional, dan selaras dengan penataan ruang. 



 

 
 

Dimungkinkannya adanya dispensasi dan perubahan-perubahan 

dalam penataan ruang, merupakan tindakan kemajuan zaman, kemajuan 

teknologi, dan sejalan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini 

berkenaan, bahwa tata ruang selalu dinamis. Namun keserasian 

lingkungan, keselamatan umat manusia baik di masa sekarang maupun 

dimasa mendatang, harus selalu dijaga. Era otonomi Daerah sebagai salah 

satu aspek pemenuhan kesejahteraan masyarakat lokal (daerah) tidak 

boleh beranjak hanya untuk kepentingan daerah sendiri. Kepentingan 

nasional, bangsa dan negara utamanya dalam implementasi penataan 

ruang harus diutamakan. 

 

B. Saran 

Fenomena adanya pelanggaran terhadap penataan ruang, 

termasuk dalam kontek otonomi daerah, baik yang dilakukan jajaran 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sendiri maupun warga 

masyarakat, termasuk para PMA harus diakhiri dan diperlukan tindakan 

hukum. 

1. Untuk menjembatani kompleksitas penataan ruang, forum permanen 

penataan ruang perlu dibentuk dengan melibatkan instansi terkait, 

LSM, dan akademisi; 

2. Dalam pelaksanaan tata ruang untuk kepentingan nasional, 

pemerintah pusat perlu mengadakan sinkronisasi dengan daerah/ 

kota, serta provinsi. 

3. Penegakan hukum merupakan langkah strategis dalam penataan 

ruang. Sanksi berjenjang dimulai peringatan, denda, pencabutan izin, 

merupakan langkah awal. Dan sanksi pidana, tetap merupakan 

pilihan pilihan yang dapat dilakukan, dalam hal terjadi pelanggaran 

dan penyimpangan secara meluas terhadap penataan ruang yang 

mengakibatkan kerugian besar, apalagi sampai dengan menimbulkan 

korban jiwa. 
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