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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang atas karunia-Nya telah 

memberikan kemampuan bagi TIM untuk dapat menyelesaikan Laporan 

Akhir yang berjudul “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata 

Ruang”, yang dalam penyelesaian laporan tersebut juga mengalami 

berbagai kendala, namun tidak menghalangi dalam penyelesaian laporan 

akhir Tim Penelitian Hukum ini.  

 

Penelitian ini berangkat dari permasalahan pengaturan tata ruang 

yang menimbulkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, munculnya permasalahan 

tersebut tentunya dapat memicu permasalahan sosial lainnya, dan kita 

berupaya untuk meminimalisir berbagai permasalahan sosial 

kemasyarakatan salah satunya permasalahan di bidang tata ruang. 

Dengan melakukan penelitian mengenai “Peran Serta Masyarakat Dalam 

Pengaturan Tata Ruang” diharapkan akan mampu menemukan sebuah 

solusi atas peran serta masyarakat dalam pengaturan tata ruang serta 

guna memberi masukan atau rekomendasi terhadap regulasi yang 

mengatur peran serta masyarakat dalam tata ruang.  

 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan 

perlu mendapatkan berbagai masukan baik yang bersifat redaksional 
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maupun substansi. Dan ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada 

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas ini. Semoga karya 

ini bisa memperkaya khasanah pemikiran mengenai penataan ruang di 

Indonesia. 

 

Jakarta,  September 2011 
Ketua Tim 

 

 

 

Hesty Hastuti, S.H., M.H. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia masih 

menghadapi permasalahan besar dalam menatata perkembangan dan 

pertumbuhan wilayah di kota-kotanya. Fenomena perkembangan kota 

yang terlihat jelas adalah bahwa pertumbuhan kota yang pesat terkesan 

meluas terdesak oleh kebutuhan masyarakat,1 menjadi kurang serasi dan 

terkesan kurang terencana. Kehidupan kota besar di Indonesia, semakin 

tidak nyaman akibat dari meningkatnya kepadatan penduduk, kurangnya 

wilayah hijau dan ruang-ruang terbuka,2 dan meningkatnya jumlah 

kendaraan bermotor dengan cepat. 

                                                             
1 Pada tahun 1980 penduduk perkotaan berjumlah sekitar 32,85 juta atau 22,27% dari 

jumlah penduduk nasional). Tahun 1990 jumlah penduduk perkotaan menjadi sekitar 
55,43 juta atau 30,9% dari jumlah penduduk nasional. Tahun 1995 jumlah penduduk 
perkotaan menjadi sekitar 71.88 juta atau 36,91% dari jumlah penduduk nasional). Tahun 
2005 jumlah penduduk perkotaan diperkirakan mencapai hampir 110 juta orang, dengan 
pertumbuhan tahunan sekitar 3 juta orang. Sensus penduduk tahun 2000 mencatat total 
jumlah penduduk adalah 206.264.595 jiwa 
(www.bps.go.id/sector/population/table1.shtml). Tingkat urbanisasi mencapai 40% 
(tahun 2000), dan diperkirakan akan menjadi 60% pada tahun 2025 (sekitar 160 juta 
orang) (Bank Dunia, 2003). Laju pertumbuhan penduduk perkotaan pada kurun waktu 
1990-2000 tercatat setinggi 4,4%/tahun, sementara pertumbuhan penduduk keseluruhan 
hanya 1,6%/tahun. Perkembangan kota-kota yang pesat ini disebabkan oleh perpindahan 
penduduk dari desa ke kota, perpindahan dari kota lain yang lebih kecil, pemekaran 
wilayah atau perubahan status desa menjadi kelurahan.  

2 Singapura dan Kuala Lumpur yang semula kumuh dapat berubah menjadi kota yang lapang 
dan hijau, seiring dengan semakin meningkatnya kesejahteraan penduduknya. Demikian 
pula dengan Kota Guangzhow, sebuah kota tua yang semula amat padat dan kumuh, telah 
berubah menjadi kota yang longgar dengan flat-flat tinggi lengkap dengan sarana olah raga 
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Seperti kita amati bersama kondisi di sekitar kita khususnya di 

daeah Jabodetabek, secara realita tampak bahwa penataan ruang yang 

ada tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, seperti pemukiman di 

daerah aliran sungai ciliwung, ruang terbuka hijau yang beralih fungsi 

menjadi tempat industri, daerah penyerapan air yang juga berubah 

menjadi kawasan pemukiman, contoh kawasan situ gintung, tentu hal ini 

akan berdampak negatif dalam upaya melakukan pembangunan yang 

berkelanjutan. Hal ini selain berpotensi menimbulkan permasalahan baru, 

seperti transportasi, ketidaksiapan infrastruktur, juga ketidaksesuaian 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.  

 

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, di samping 

mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan 

daya tampung dan daya daya dukung lingkungan sehingga dapat 

mendukung ekosistem juga dalam pemanfaatannya harus memperhatikan 

kebutuhan generasi mendatang, seperti yang telah dicanangkan sejak 

KTT Rio pada tahun 1992. Sumber daya alam merupakan aspek penting 

dalam penataan ruang karena pemanfaatan ruang untuk pembangunan 

                                                                                                                                                                       
terbuka yang memadai. Investasi dibidang perumahan vertical di Guangzhow dirangsang 
oleh pemberian insentif pajak serta tariff listrik dan air minum yang lebih murah. Sarana 
olah raga, sekolah dan kebutuhan-kebutuhan hidup lain tersedia, membuat biaya 
transportasi menjadi murah. Keterlambatan kita mensosialisasikan hunian vertikal—meski 
Undang-undang Tentang Rumah Susun, terbit terlebih dahulu di bandingkan dengan 
Undang-undang Tentang Perumahan dan Permukiman—menyebabkan kota-kota besar 
lain di wilayah Indonesia berkembang melebar, menjadi tidak effisien serta mengurangi 
daya dukung lingkungan secara signifikan.  
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tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat 

menimbulkan penyusutan (depletion) sehingga pada gilirannya dapat 

menimbulkan pencemaran lingkungan. 

 

Hal ini menuntut perkembangan pembangunan fisik baik di 

kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan memerlukan sebuah 

penataan, hal ini betujuan meletakan fungsi strategis sebuah ruang agar 

dapat di dayagunakan secara optimal dan menghindari kontraproduktif 

atas kemanfaatan sebuah ruang.  Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar 

dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan 

yang nyaman terhadap manusia serta mahluk hidup lainnya dalam 

melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara 

optimal.3 

 

Karena ruang merupakan tempat interaksi sosial, maka dalam 

penataan ruang tentu akan bersinggungan dengan masyarakat sebagai 

elemen di dalam ruang itu sendiri. Ruang itu sendiri berdasarkan Pasal 1 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa: “Ruang adalah 

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

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 

                                                             
3 Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc, Kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan UU No. 26 tahun 
2007 Dalam Rangka Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Disampaikan pada 
Mata Kuliah Umum Kedinasan Terpusat untuk Program Magister Angkatan 2008 
diselenggarakan hari Senin, 11 Agustus 2008, h.1 
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makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 

hidupnya”.  

 

Pada kebanyakan perencanaan tata ruang, masyarakat acapkali 

dilihat sekedar sebagai konsumen yang pasif. Memang mereka diberi 

tempat untuk aktivitas kehidupan, kerja, rekreasi, belanja dan bermukim, 

akan tetapi kurang diberi peluang untuk ikut dalam proses penentuan 

kebijakan dan perencanaannya. Padahal, sebagai mahkluk yang berakal 

dan berbudaya, manusia membutuhkan rasa penguasaan dan 

pengawasan (a sense of mastery and control) terhadap habitat atau 

lingkungannya. Rasa tersebut merupakan faktor mendasar dalam 

menumbuhkan rasa memiliki untuk kemudian mempertahankan atau 

melestarikan.  

 

Bila masayarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan 

pembangunan lingkungannya, tidak diberi kesempatan untuk bertindak 

secara aktif memberikan “cap” pribadi atau kelompok pada lingkungannya, 

tidak memperoleh peluang untuk membantu, menambah, merubah, 

menyempurnakan lingkungannya, akan kita dapatkan masyarakat yang 

apatis, acuh tak acuh, dan mungkin agresif. 

 

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kota di Indonesia masih 

sering diabaikan, padahal penting sekali artinya untuk menumbuhkan 
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harga diri, percaya diri dan jati diri. Apalagi bagi kaum papa yang 

termasuk kategori “The silent majority”, keterlibatan mereka boleh dikata 

tidak ada. Sehingga peran serta masyarakat dalam proses perencanaan 

tata ruang dan lingkungan hidup masih sangat terbatas.4 

 

Secara normatif masyarakat berhak untuk dilibatkan dalam 

pengaturan tata ruang, dapat dilihat pada Konsideran butir d Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa ”keberadaan ruang 

yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap 

pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penataan ruang yang 

transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, 

nyaman, produktif dan berkelanjutan”. Sehingga dapat dipahami bahwa 

masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyusunan Rencana 

Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan serta masyarakat berkewajiban 

berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan berkewajiban 

menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 

produk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan hasil 

kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), termasuk 

masyarakat.  

 

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang juga disebutkan secara tegas tentang peran masyarakat, dalam 

                                                             
4 Eko Budihardjo. Kota yang Berkelanjutan (Sustainable City), UI Press, Jakarta, 1998, hal: 7 
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Pasal 65, bahwa  “Pemerintah melakukan penyelenggaraan penataan 

ruang dengan melibatkan peran masyarakat” Penataan Peran masyarakat 

tersebut, dilakukan antara lain melalui: 

1. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang 

2. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan 

3. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

 

Bahwa dalam penataan ruang diselenggarakan dengan 

memperhatikan asas-asas yang antara lain meliputi: keterpaduan, 

keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keterbukaan, 

akuntabilitas, dan terhadap peran serta masyarakat dalam pengaturan 

penataan ruang digunakan pendekatan yang  demokratis, kesetaraan 

gender, dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar bagi 

pendekatan “community driven planning” yang menjadikan masyarakat 

sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya. Sejalan dengan 

proses penataan ruang yang interaktif, maka keterlibatan masyarakat ada 

pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti setiap 

dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat.5 

 

Dengan demikian kita sadari bersama bahwa tujuan utama dalam 

penyelenggaraan penataan ruang berkelanjutan adalah demi tercapainya 

kesejahteraan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembanggunan 

                                                             
5 Pedoman  penyusunan  tata ruang perkotaan, Bab V, hal  V-4 



7 

 

berkelanjutan (sustainable development), penyaluran aspirasi masyarakat 

dengan segenap stakeholder harus jelas bagaimana bentuk serta 

mekanisme nya, karena semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan 

semakin meningkatkan kinerja penataan ruang. 

 

Sehingga peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat 

penting dalam pengaturan tata ruang karena pada akhirnya hasil 

penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat 

dengan menikmati manfaat ruang berupa manfaat ekonomi, sosial, 

lingkungan sesuai tataruang, serta demi tercapainya tujuan penataan 

ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, 

produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan 

Ketahanan Nasional. 

 

Peran serta masyarakat di bidang tata ruang semula diatur di dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 1996 yang merupakan 

peraturan operasional dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tantang 

Penataan Ruang Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang 

Pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta 

masyarakat dalam penataan ruang, setelah berlakunya Undang-undang 

Nomor 26 Tahun 2007 yang menggantikan Undang-undang Nomor 24 

Tahun 1992 kemudian muncul kembali pengganti atas PP Nomor 69 
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Tahun 1996 yang pada tahun 2010 di tetapkan PP Nomor 68 Tahun 2010 

tentang Bentuk dan Tata Cara Masyarakat Dalam Penataan Ruang.  

 

Dalam PP Nomor 68 tahun 2010 yang disebut masyarakat adalah: 

“orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, 

korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam 

penataan ruang”  sedangkan untuk peran masyarakat dalam PP tersebut 

juga disebutkan bahwa “Peran masyarakat adalah partisipasi aktif 

masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang”.  

 

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa penataan ruang 

diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah dengan melibatkan 

masyarakat seperti telah disebutkan dan atau pemangku kepentingan non 

pemerintah dalam penataan ruang, yang dalam pelaksanaannya harus 

dilakukan secara koordinasi, baik ditingkat administrasi pemerintahan 

maupun antar pemerintah dan masyarakat sehingga terhindar dari 

kesenjangan penanganan ataupun penanganan yang tumpang tindih 

dalam upaya mewujudkan tujuan penataan ruang.6 

 

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan 

dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan 

                                                             
6 Aca Sugandhi, Tata Ruang dalam Lingkungan Hidup. Jakarta: 1999, hal 12. 
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keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan 

saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka 

penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui 

pembentukan forum kota, asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga 

formal kemasyarakatan (sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat).7 

 

Di samping hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penataan 

ruang, masyarakat juga wajib menjaga kualitas ruang dengan mematuhi 

dan mentaati segala ketentuan normatif yang telah ditentukan dalam 

peraturan terkait. Di samping kewajiban menjaga kualitas ruang, peran 

serta masyarakat dimaksudkan sebagai proses pembelajaran masyarakat 

dan pemerintah yang secara langsung dapat memperbaiki kapasitas 

mereka dalam mencapai kesepakatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

rencana tata ruang pada dasarnya merupakan kesepakatan berbagai 

stakeholders yang dilahirkan melalui serangkaian dialog yang konstruktif 

dan berkelanjutan. Melalui proses dialog yang terus menerus sepanjang 

keseluruhan proses penataan ruang akan terjadi proses pembelajaran 

bersama dan pemahaman bersama (mutual understanding) berbagai 

pihak tentang penataan ruang. 8 

 

                                                             
7 Op. Cit. hal V-5 
8 Sjofjan Bakar, Kelembagaan Pengendalian pemanfaatan Ruang Di Daerah, 
http://bulletin.penataanruang.net/ 
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Beranjak dari latar belakang di atas, maka melalui penelitian ini kita 

dapat mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam hal 

penataan ruang, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang dapat 

memberikan masukan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam 

penataan ruang secara lebih aktif, dengan mengukur kinerja pemerintah 

apakah dalam menjalankan kewenangannya telah sesuai dengan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).  

 

B. Permasalahan 

Dengan mendasarkan pada latar belakang yang telah diungkapkan, maka 

dalam penelitian ini akan di identifikasi beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah pengaturan tata ruang saat ini telah memberikan peluang 

bagi masyarakat untuk berperan serta secara optimal? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi peran serta 

masyarakat dalam penataan ruang? 

3. Bagaimana bentuk mekanisme ideal peran serta masyarakat 

terhadap penataan ruang? 

 

C. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini dibatasi pada studi wilayah ruang perkotaan 

khusunya daerah Jakarta dan Surabaya, mengingat waktu pelaksanaan 

penelitian yang terbatas 
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D. Maksud Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan agar mengetahui: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan tata ruang saat ini 

dalam kaitannya terhadap optimalisasi peran masyarakat di dalam 

penataan ruang.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang 

mempengaruhi peran serta masyarakat dalam penataan ruang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk mekanisme ideal peran 

serta masyarakat dalam penataan ruang. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian ini untuk memperoleh hasil penelitian guna dijadikan 

sebagai bahan dalam mendukung pembentukan dan pengembangan 

hukum khususnya di bidang tata ruang.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian 

hukum normatif-empiris.9 Dengan menggunakan pendekatan metode 

                                                             
9  Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian  
yang mencakup (1)asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi 
vertikal dan horisontal, (4)perbandingan  hukum, (5)sejarah hukum. Lebih jauh tentang 
ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal,13-14. Lihat juga 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam 
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sosio yuridis dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan 

mengaitkannya dengan peran serta masyarakat.   

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum 

dimana memberikan gambaran secara rinci dan sistematis, faktual 

dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan 

analitis berarti mengelompokan, menghubungkan dan memberi 

makna10.  

 

3. Data 

a. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber utama 

dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak 

lain. Data sekunder ini merupakan data yang sangat penting 

dalam suatu penelitian hukum karena kecenderungan penelitian 

hukum yang bersifat deskriptif.11 

                                                                                                                                                                       
Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, 1979) Hlm.15 

10    Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 
Singkat, cetakan Ke II, Jakarta, Rajawali, 1998, hal: 145. 

11  Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 
1982) Hlm.52 
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b. Alat pengumpulan data 

Data primer diperoleh dari lokasi penelitian (field research) 

yaitu dengan cara interview dengan pihak terkait. Sedangkan 

data sekunder diperoleh melalui kegiatan studi dokumentasi 

dengan menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan peran 

serta masyarakat dalam pengaturan tata ruang, yang mencakup:  

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat , mulai dari Undang-undang Dasar dan peraturan 

terkait lainnya. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. 

3) Bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk 

bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, buku 

saku, agenda resmi dan sebagainya. 

 

4. Analisis Data 

Karena penelitian ini bersifat deskriptif maka penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif yaitu seluruh data yang berhasil 

dikumpulkan kemudian diinventaris dan diklasifikasikan, kemudian 

selanjutnya dianalisa.  
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Proses analisa diawali berdasarkan data yang bersifat umum 

(ilmu hukum, undang-undang, teori) dibawa atau dibandingkan 

dengan data yang bersifat khusus (praktek, lapangan, empiris), maka 

dapat diambil suatu kesimpulan. 

 

G. Kerangka Konsepsional 

Untuk menghindari adanya penafsiran yang beragam, maka dalam 

penelitian ini dibuat kerangka konsepsional sebagai berikut: 

1. Peran Serta Masyarakat  

Secara terpisah di temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

arti peran serta adalah ”ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan; 

keikutsertaan secara aktif; partisipasi”. 

 

Sedangkan pengertian masyarakat di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan 

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”, di dalam 

PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran 

Masayarakat Dalam Penataan Ruang memberikan batasan 

pengertian masyarakat sebagai berikut: “Masyarakat adalah orang 

perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, 

korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain 

dalam penataan ruang”. 
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Kemudian pendefinisian peran masyarakat dalam pengaturan tata 

ruang adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 

(Pasal 1 Angka 9, PP No. 68 Tahun 2010). 

 

Sebagai bahan perbandingan akan dikemukakan definisi Public 

Partiscipation dari Bruce L Smith, sebagai berikut: 

Public participation is a framework of policies,principles and 

techniques wich ensure that citizens and 

communities,individuals,groups,and organization,have the 

opportunity to be involved in meaningful way in making decisions that 

will affect them,or in which they have an interest. 

 

2. Ruang  

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang 

disebutkan pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang 

darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi 

sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, 

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Pasal 

1 angka 1). Dalam penelitian ini batasan ruang yang dipergunakan 

adalah ruang darat dan secara khusus berada di wilayah perkotaan. 
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3. Tata ruang  

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang 

disebutkan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang 

(Pasal 1 angka 2). Lebih rinci didefinisikan pula stuktur ruang dan 

pola ruang di dalam pasal 1, ketentuan umum. Stuktur ruang adalah 

susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan 

sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang Dalam satu wilayah 

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 

ruang untuk budi daya. 

 

4. Penyelenggaraan penataan ruang 

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang 

disebutkan Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang 

meliputi pengaturan ,pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan 

penataan ruang (pasal 1 angka 6) 

 

5. Pengaturan penataan ruang 

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang 

disebutkan Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan 

landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat dalam penataan ruang (pasal 1 angka 9). 



17 

 

 

H. Kerangka Teori 

Pengaturan tata ruang adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi pemerintahan, dalam mengatur dan mengelola sebuah kawasan, 

sebagai bagian penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan maka 

diperlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).  

 

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip good governance Jika di lihat maka 

terdapat fungsi partisipasi yang dapat dilakukan oleh publik atau 

masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik dalam 

pengambilan penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance sangatlah 

penting. Hetifah Sj. Sumarto berpendapat: 

“Salah satu karakteristik dari good governance atau tata kelola 

pemerintahan yang baik atau kepemerintahan yang baik adalah 

partisipasi. Selanjutnya UNDP mengartikan partisipasi sebagai 

karakteristik pelaksanaan good governance adalah keterlibatan 

masyarakat dalam pembentukan keputusan baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 
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kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 

konstruktif”.12  

 

Menurut T. Gayus Lumbuun, dalam kepustakaan Hukum 

Administrasi Negara asas-asas umum pemerintahan yang baik telah 

disistematisasi oleh para ahli terkemuka dan dianut di beberapa negara, 

antara lain seperti di Belanda dikenal dengan “Algemene Beginselen van 

Behoorllijke Bestuur” (ABBB), di Inggris dikenal “The Principle of Natural 

Justice”, di Perancis dikenal “Les Principaux Generaux du Droit Coutumier 

Publique”, di Belgia dikenal “Aglemene Rechtsbeginselen”, di Jerman 

dikenal “Verfassung Sprinzipien” dan di Indonesia “Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik” (AUPB)13.  

 

Di Belanda Asas-asas umum pemerintahan yang baik dipandang 

sebagai norma hukum tidak tertulis, namun harus ditaati oleh pemerintah, 

sehingga dalam Wet AROB (Administrative Rechtspraak 

Overheidsbeschikkingen) yaitu Ketetapan-ketetapan Pemerintahan dalam 

Hukum Administrasi oleh Kekuasaan Kehakiman “Tidak bertentangan 

dengan apa dalam kesadaran hukum umum merupakan asas-asas yang 

berlaku (hidup) tentang pemerintahan yang baik”. Hal itu dimaksudkan 

bahwa asas-asas itu sebagai asas-asas yang hidup, digali dan 

                                                             
12 Hetifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, 
Jakarta, 2003 
13 T. Gayus Lumbuun, Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, 
http://www.kormonev.menpan.go.id 
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dikembangkan oleh hakim. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, 

yang terkenal dan dirumuskan dalam Yurisprudensi AROB sebagai 

berikut: 

a. Asas pertimbangan (motiveringsbeginsel) 

b. Asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel) 

c. Asas kepastian hukum (rechtszekerheidsbeginsel) 

d. Asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel of beginsel van 

opgewekte verwachtingen) 

e. Asas persamaan (gelijkheidsbeginsel) 

f. Asas keseimbangan (evenredigheidsbeginsel) 

g. Asas kewenangan (bevoegheidsbeginsel) 

h. Asas fair play (beginsel van fair play) 

i. Larangan “detournement de pouvoir” atau penyalahgunaan 

wewenang (het verbod detournement de pouvoir) 

j. Larangan bertindak sewenang-wenang (het verbod van 

willekeur).  

 

Dalam kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia, Prof. 

Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul “Beberapa Catatan 

Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara” 
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menguraikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 13 asas14, 

yaitu:  

a. Asas kepastian hukum (principle of legal security); 

b. Asas keseimbangan (principle of proportionality); 

c. Asas kesamaan (principle of equality); 

d. Asas bertindak cermat (principle of carefuleness); 

e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation); 

f. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non 

misuse of competence); 

g. Asas permainan yang layak (principle of fair play); 

h. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or 

prohibition of arbitrariness); 

i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting 

raised expectation); 

j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal 

(principle of undoing the consequences of an annulled decision); 

k. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi 

(principle of protecting the personal way of life); 

l. Asas kebijaksanaan (sapientia); 

m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public 

service). 

 

                                                             
14 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan 
Administrasi Negara, Bandung:  Alumni, 1978 
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Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, maka asas-asas 

umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasikan dalam Pasal 

3 dan Penjelasannya yang dirumuskan sebagai asas umum 

penyelenggaraan negara. Asas ini terdiri dari15: 

a. Asas Kepastian Hukum; 

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;  

c. Asas Kepentingan Umum;  

d. Asas Keterbukaan;  

a. Asas Proporsionalitas;  

b. Asas Profesionalitas;  

c. Asas Akuntabilitas.  

 

Dari penjabaran asas-asas di atas peran serta masyarakat dalam 

pengaturan tata ruang erat kaitannya dengan asas kepentingan umum 

dan asas partisipasi, dalam asas kepentingan umum menitikberatkan 

pada fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang harus mendahulukan 

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

Sedangkan asas keterbukaan berarti memberi peluang bagi masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 

 

                                                             
15 Pasal 3, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999  
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BAB II 

TINJUAN UMUM TATA RUANG DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

 

 

A. Pengaturan Peran Serta Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Tata Ruang 

Masyarakat merupakan salah satu komponen yang beperan dalam 

pengaturan tata ruang, dan dengan semakin berkembangnya pemahaman 

masyarakat atas kebutuhan penataan ruang maka masyarakat merupakan 

bagian yang turut diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

tata ruang, khususnya dalam konteks peran, hak serta kewajibannya. Hal 

ini berangkat dari keberadaan ruang yang terbatas serta kebutuhan akan 

tata ruang yang harmonis menuntut untuk melaksanakan 

penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan tujuan penataan 

ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional  yang aman, nyaman, 

produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan 

Ketahanan Nasional. 

 

Pengaturan tata ruang mengacu pada Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), undang-undang ini 

menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 

24 Tahun 1992 perihal yang sama, mengingat peraturan tersebut sudah 

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang. 
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Berdasarkan pasal 2 UUPR, ditegaskan Dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia  penyelenggaraan penataan ruang di dasari 

pada asas:16 

1) keterpaduan; 

bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan 

berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan 

lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, 

adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

2) keserasian, keselarasan, 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 antardaerah serta antara 

kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan 

3) keberlanjutan; 

bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin 

kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi 

mendatang. 

                                                             
16 Republik Indonesia, “Undang‐Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 
Bab II, pasal 2. 
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4) 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 

5) keterbukaan; 

bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan 

akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 

6) kebersamaan dan kemitraan; 

bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan. 

7) pelindungan kepentingan umum; 

bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan 

kepentingan masyarakat. 

8) kepastian hukum dan keadilan; 

bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan 

hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa 

penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa 

keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua 

pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 



27 

 

9) akuntabilitas.  

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa 

penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, 

baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. 

 

Berangkat dari asas-asas tersebut, terlihat peran masyarakat 

merupakan hal yang penting dalam pengaturan penataan ruang. Dimana 

masyarakat tidak semata-mata menjadi obyek dari sebuah pengaturan 

penataan ruang melainkan turut menjadi subjek dalam pengaturan 

penataan ruang. 

 

A.2.  Dasar Hukum Peran Serta Masyarakat di Tingkat Nasional 

Peran serta masyarkat  dalam Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2007 diatur secara khusus dalam BAB VIII yang berisi tentang 

Hak. Kewajiban dan Peran Masyarakat.  

 

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:17 

1) mengetahui rencana tata ruang; 

2) menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan 

ruang; 

                                                             
17 Ibid Bab VIII, pasal 60. 
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3) memperoleh penggantian yang layak atas kerugianyang timbul 

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai 

dengan rencana tata ruang; 

4) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 

wilayahnya; 

5) mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

kepada pejabat berwenang; dan 

6) mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah 

dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 

 

Sedangkan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang, 

adalah sebagai berikut:18  

1) menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

2) memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang 

dari pejabat yang berwenang; 

3) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang; dan 

                                                             
18 Ibid Bab VIII, pasal 61. 
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4) memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik 

umum. 

 

Kemudian di dalam penyelenggaraan penataan ruang yang 

dilakukan oleh pemerintah dibutuhkan partisipasi masyarakat, 

melalui:19 

1) partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, adalah suatu 

proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang 

meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; 

2) partisipasi dalam pemanfaatan ruang, adalah upaya untuk 

mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan 

rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program beserta pembiayaannya;  

3) partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang, adalah 

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 

 

Pengaturan mengenai bentuk dan tatacara Peran serta 

masyarakat dalam penataan ruang  diatur didalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan 

kewajiban serta bentuk dan tata cara peranserta masyarakat dalam 

penataan ruang, peraturan ini merupakan aturan operasional dari 

                                                             
19 Ibid Bab VIII, pasal 65. 
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Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 yang selanjutnya telah 

dirubah melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang.  

 

Dengan adanya perubahaan undang-undang penataan ruang, 

maka telah terbit kembali peraturan pemerintah mengenai peran 

serta masyarakat dalam penataan ruang, Melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 perihal Bentuk dan Tata Cara 

Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, maka Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku.  

 

Dalam peraturan pemerintah tersebut ditentukan peran 

masyarakat dalam penataan ruang yang dilakukan pada tahap:20 

1) perencanaan tata ruang; 

2) pemanfaatan ruang; dan 

3) pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang 

berupa:21 

1) Memberi masukan mengenai: 

a. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 

                                                             
20 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan 
Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Bab II, pasal 5. 
21 Ibid, Bab II, pasal 6. 
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b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 

c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan 

wilayah atau kawasan; 

d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 

e. penetapan rencana tata ruang. 

2) Melalui kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata 

ruang. 

 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan 

tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Yang mana 

masyarakat tersebut adalah yang terkena dampak langsung dari 

kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan 

ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang. 

 

Di dalam pemanfaatan ruang peran masyarakat berupa:22 

1) masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 

2) kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; 

3) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan 

lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

                                                             
22 Ibid, Bab II, pasal 8. 
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4) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam 

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di 

dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

5) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan 

serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan 

6) kegiatan investasi dalam pemanfaatan. 

 

Kemudian bentuk peran masyarakat dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang dapat berupa:23 

1) masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, 

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 

2) keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

3) pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang 

dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau 

pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan 

4) pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang 

berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang. 

                                                             
23 Ibid, Bab II, pasal 9. 
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Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah 

membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan 

penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang 

berisi: 24 

1) informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan 

ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah 

ditetapkan; 

2) informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan; 

3) informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi 

program utama jangka menengah lima tahunan; dan 

4) informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi 

arahan/ketentuan peraturan zonasi, arahan/ketentuan 

perizinan, arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta 

arahan sanksi. 

 

A.2.  Dasar Hukum Peran serta Masyarakat di tingkat Daerah 

Pengaturan mengenai peran serta masyarakat di daerah diatur 

dalam Permendagri Nomor 9 tahun 1998 tentang Tatacara Peran 

serta masyarakat Dalam prosesPerencanaan TataRuang di 

Daerah.Pengaturan dalam Permendagri tersebut hampir sama 

                                                             
24 Ibid, Bab IV, pasal 24. 
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materinya dengan pengarturan dalam PP Nomor 69 Tahun 1996 

(pasal 6), aturan tambahannya meliputi:obyek peran serta 

masyarakat, aspek formal institusional, tahapan-tahapan penataan 

ruang kota. 

 

Sesuai dengan UU No26 Tahun 2007,Penataan Ruang  

wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi,dan penataan 

ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan 

komplementer sesuai dengan kewenangan administratif yaitu dalam 

bentuk Rencana Tata ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW provinsi)dan Rencana Tata 

Ruang Wilayah  Kabupaten/Kota(RTRW Kabupaten/Kota),serta 

rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci seperti Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) 

 

Sehingga dapat diketahui  tahapan penyusunan Tata Ruang 

Wilayah kota sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

RTRWN 

RTRWP 

RTRW Kab/Kota 

RDT

R

Peraturan Zonasi Perizinan Pembangunan 
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Pengaturan Tata Ruang Pemda DKI diatur dalam Perda Nomor 

6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI 

Jakarta.Menurut Hasni (Hasni:2010:116) .Dalam rangka 

pelaksanaan Peran serta masyarakat.bagian yang terpenting yang 

harus dilalui adalah penetapan prosedur yang harus dilalui,berkaitan 

dengan berbagai aspek keserasian yang berbeda untuk jenjang 

rencana tata ruang yang ada di daerah DKI.prosedur tersebut 

sedikitnya juga akan mempunyai perbedaan antar jenis/jenjang 

rencana seperti nampak dalam: 

 

A.3.  Prosedur Peran Serta Masyarakat (PSM) Penyusunan 

RTRW Provinsi: 

1. Pemrov DKI (Bapeda) mengumumkan pada masyarakat 

mengenai rencana penyusunan, mengevaluasi, meninjau 

kembali atau mengubah RTRW Prov. 

2. Bapeda menyelenggarakan Lokakarya I mengundang 

stakeholders/kelompok serta yg relevan untuk 

merumuskan pilihan beberapa visi, misi, tujuan, strategi 

dan kebijaksanaan/kebijakan pembangunan kota. 

3. Penyusunan angket dari hasil lokakarta I untuk 

disebarluaskan hingga tingkat kelurahan, untuk menjaring 

pilihan masyarakat. 

4. Hasil angket diolah, disusun laporan akhir sementara. 
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5. Bapeda menyelenggarakan Lolakarya II untuk konsultasi 

tehnis dengan instansi terkait. 

6. Penyempurnaan rancangan rencana, 

7. Pelaksanaan ekspose publik di tempat umum yang 

strategis (termasuk situs web Pemda) selama satu bulan 

untuk memperoleh tanggapan publik, baik tertulis maupun 

melalui media lain seperti telepon, faks, e-mail dan lain-

lain yang dibuat secara sah dan bertanggung jawab. 

8. Berdasarkan hasil tanggapan/umpan balik tersebut, 

dilaksanakan dengar pendapat (public hearing) di depan 

sidang DPRD DKI jakarta untuk ditindak lanjuti dengan 

penyusunan rancangan rencana akhir. 

9. Penetapan dan pengesahan RTRW Provinsi dalam Perda 

dan diundangkan dalam Lembaran Daerah. 

 

A.4.  Prosedur PSM Penyusunan RTRW Kabupupaten/kota 

1. Pemerinya kotamadya/kota DKI Jakarta (Bapeko) 

mengumumkan kepadamasyarakat mengenai rencana 

untuk menyusun,mengevaluasi,meninjau kembali atau 

mengubah RTRW kodya/kabupaten. 

2. Bapeko menyelenggarakan lokakarya I mengundang 

stakeholders/kelompok serta yang relevan di tingkat 

kotamadya/kota untuk merumuskan beberapa pilihan misi, 
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strategi. Kebijaksanaan/kebijakan dan program-program 

pembangunan kota. 

3. Penyusunan angket hasil kokakarya I disebarkan ditingkat 

Rukun warga (RW) untuk menjaring pilihan masyarakat. 

4. Hasil angket diolah, disusun laporan akhir sementara. 

5. Bapoko dan Bapeda menyelenggarakan Lokakarya II 

untuk konsultasi teknis dengan instansi terkait. 

6. Penyempurnaan rancangan rencana. 

7. Pelaksanaan ekspose publik di tempat umum yang 

strategis (termasuk situs web diwilayah kotamadya) 

selama satu bulan untuk memperoleh tanggapan publik, 

baik tertulis maupun melalui media lain seperti telepon, 

faks, e-mail dan lain-lain yang dibuat secara sah dan 

bertanggung jawab. 

8. Berdasarkan hasil tanggapan/umpan balik tersebut, 

dilaksanakan dengar pendapat (public hearing) di depan 

sidang DPRD DKI jakarta untuk ditindak lanjuti dengan 

penyusunan rancangan rencana akhir. 

9. Penetapan dan Pengesahan RTRW kotamadya/kab 

dalam Perda dan diundangkan dalam lembaran daerah. 
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B. Konsepsi Partisipasi Masyarakat/Peran Serta Masyarakat 

B.1.  Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang 

bernuansa pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan, 

pelayanan pemerintah. Sehingga partisipasi itu memiliki arti yang 

penting dalam kegiatan pembangunan, dimana pembangunan itu 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyaarkat. 

 

Menurut kamus Tata ruang (Ditjen Cipta Karya Dep PU 

bekerjasama Dengan IAP, peran serta Masyarakat diartikan sebagai 

berbagai kegiatan orang seorang,kelompok atau badan hukum yang 

timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah 

masyarakat,untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan 

ruang..Pengertian tersebut lebih kurang sama dengan yang tertera 

dalam UU Penataan ruang dan Peraturan Pemerintah tentang 

Bentuk dan Tatacara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.Di 

eropa istilah peran serta masyarakat lebih populer dengan public 

participation ,sedangkan di Amerika serikat disebut citizen 

participation ,artinya sama yaitu sebagai proses yang memberikan 

peluang bagi masyarakat (citizens) ubtuk mempengaruhi putusan-

putusan Publik (public decisions). 
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Bhattacharyya mengartikan partisipasi sebagai pengambilan 

bagian dalam kegiatan bersama,25 sedangkan Mubyarto juga 

menyebutkan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu 

berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa 

berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.26 

 

Wahyudi Kumorotomo mengatakan bahwa partisipasi adalah 

berbagai corak tindakan massa maupun individual yang 

memperlihatkan adanya hubungan timbale balik antara pemerintah 

dengan warganya.27  

 

Secara umum corak partisipasi warga Negara dapat dibedakan 

menjadi empat macam: 

1. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation) 

2. Partisipasi kelompok (group participation) 

3. Kontak antara warga Negara dengan pemerintah (citizen 

government contacting) 

4. Partisipasi warga negara langsung 

 

Begitu juga halnya dengan Soetrisno partisipasi ditempatkan 

sebagai style of development yang berarti bahwa partisipasi dalam 

                                                             
25 Bhattacharyya, Dalam Taliziduhu Ndraha, Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat 
Tinggal landas, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) h. 102. 
26 Mubyarto, ibid. 
27 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, (Rajawali Pers, 1999) h.112-114. 
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kaitannya dengan proses pembangunan haruslah diartikan sebagai 

usaha mentranformasikan sistem pembangunan dan bukan sebagai 

suatu bagian dari usaha system mainternance.28 Untuk itu, 

partisipasi seharusnya diartikan sebagai suatu nilai kerja bagi 

masyarakat maupun pengelola pembangunan sehingga partisipasi 

berfungsi sebagai mesin pendorong pembangunan. 

Dalam pembangunan, partisipasi semua unsur masyarakat 

dengan kerja sama sukarela merupakan kunci utama bagi 

keberhasilan pembangunan. Soehardjo dalam hal ini partisipasi 

berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk 

berkembang secara mandiri (self-reliance) dalam usaha 

memperbaiki taraf hidup masyarakat.29  

 

Davis memberikan pengertian partisipasi sebagai berikut: 

“Participation is defined as an individual as mental and emosional 

involvement in a group situasion that encourages him to contribute to 

group goal and share responsibility for them.”30 Bila diterapkan dalam 

pembangunan, maka pendapat Keith Davis ini mengandung tiga 

unsur pokok, yaitu: 

1. Adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam 

melakukan aktifitas kelompok; 

                                                             
28 Soetrisno, dalam Tangkilisan, Manajemen Publik. (Jakarta: PT. Gramedia, 2005) h.320 
29 Soehardjo, ibid h.321. 
30 Davis, ibid, h.321. 
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2. Adanya motivasi individu untuk memberikan kontribusi tergerak 

yang dapat berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga, dan 

keterampilan; 

3. Timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap 

aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan. 

 

Dalam hubungannya dengan palaku-pelaku yang terlibat dalam 

aktifitas pembangunan, Nelson (dalam Tanggkilisan 2005:323) 

menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi, yaitu:31  

1. Partisipasi Horizontal yaitu partisipasi di antara sesama warga 

atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai 

kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara 

bersama suatu kegiatan pembangunan;  

2. Partisipasi Vertikal yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai 

suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan 

dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau 

klien.  

 

Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai Adisasmita 

pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan 

penyusunan perencanaan, dan implementasi program/proyek 

pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan 

                                                             
31 Nelson, ibid. h.323. 
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kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terdapap 

implementasi program pembangunan.32  

 

Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai 

masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat 

berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk 

berkembang secara madiri. Selain itu, partisipasi masyarakat 

sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha 

perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan, 

dan sebagai keluaran partisipasi dapat digerakkan atau dibangun 

dengan memberikan motivasi melalui berbagai upaya, seperti Inpres 

Bantuan Desa, LKMD, KUD, dan lain sebagainya.33 Partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting 

ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang 

paling penting tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat. Maka di dalam partisipasi masyarakat 

dalam pembagunan dapat dibagi dalam empat tahapan yaitu:34 

1. Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan Dalam tahap 

ini partisipasi masyarakat sangat mendasar sekali, terutama 

                                                             
32 Adisasmita, Membangun Desa Partisipatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.41. 
33 Taliziduhu Ndraha, Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 1990) h. 190. 
34 Josef Kaho, Prosfek Otomoni Daerah di Daerah Republik Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 
Garfindo,2007), h.127. 
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karena putusan politik yang diambil menyangkut nasib mereka 

secara keseluruhan.  

Masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya 

apabila mereka merasa ikut andil dalam menentukan apa yang 

akan dilaksanakan.  

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Partisipasi ini merupakan 

tindakan selanjutnya dari tahap pertama, partisipasi dalam 

pembangunan akan terlihat ketika masyarakat ikutserta dalam 

memberi kontribusi guna menunjang pelaksanaan 

pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, 

ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan 

pembangunan  

3. Partisipasi dalam Memamfaatkan Hasil Pembangunan Tujuan 

pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur, maka dalam tahap ini masyarakat secara bersama 

akan menikmati hasil pembangunan dengan adil tanpa ada 

pengecualian.  

Setiap masyarakat akan mendapatkan bagian sebesar 

kontribusi atau pengorbanan yang diberikan. Mamfaat yang 

dapat diterima dalam pembangunan ini yaitu mamfaat 

materialnya; mamfaat sosialnya; dan mamfaat pribadi.  

4. Partisipasi dalam Evaluasi Suatu kegiatan dapat dinilai apabila 

memberi mamfaat yang sepantasnya bagi masyarakat. Maka 
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dalam tahap ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai 

sendiri hasil yang sudah didapat dalam pembangunan, dan 

masyarakat menjadi hakim yang adil dan jujur dalam menilai 

hasil yang ada.  

 

B.2.  Upaya Menggerakkan Partisipasi 

Usaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan 

menggerakkan partisipasi. Program pembangunan selama ini 

hanya melibatkan pemerintah saja sehingga hasilnya kurang 

mengena pada kebutuhan masyarakat.  

 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan 

hal yang sangat penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan 

bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang mereka 

butuhkan dan masyarakat jugalah permasalahan yang mereka 

hadapi. Namun kenyataan yang masih terlihat bahwa di setiap 

program pembangunan, partisipasi masyarakat belum terlihat 

secara keseluruhan. Keadaaan masyarakat yang kurang 

melibatkan dirinya dalam program pembangunan dilihat dari 

belum adanya sistem yang memberikan ruang yang aman 

memadai atau belum tersedianya suatu frame work bagi proses 

partisipasi masyarakat. Dan disamping itu masih rendahanya 
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kemampuan untuk mengembangkan partisipasi akibat tidak 

terbiasanya masyarakat melibatkan diri dalam pemabangunan.  

 

Maka untuk itu, agar suatu program pembangunan 

berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, harus ada 

jaminan bahwa partisipasi masyarakat terlibat didalamnya. 

Maka untuk menjamin hal itu terjadi harus ada terciptanya: 35 

1. Politik Will dari pemerintah daerah untuk membuka ruang 

dan arena bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Karena 

selama ini atau selama orde lama dikondisikan dengan 

menerima apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, 

dan tidak dibiasakan untuk melakukan program secara 

partisipatif.  

2. Adanya jaminan atau garansi bagi orang yang 

berpatisipasi. Bahwa partisipasi merupakan syarat dari 

setiap program pembangunan, otomatis harus melibatkan 

stakeholders.  

3. Masyarakat sebagai stakeholder harus belajar juga untuk 

berpartisipasi, apabila ruang dan arena sudah disediakan 

dan jaminan sudah diberikan maka masyarakat tidak akan 

takut lagi untuk mengeluarkan aspirasi dan berpatisipasi 

dalam proses pembangunan.   

                                                             
35 Dadang Juliantara, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik, 
(Yogyakarta: Pembaruan, 2005) h.37-38. 
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Selain di atas menurut Ndraha untuk menciptakan 

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan 

usaha sebagai berikut:36  

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata.  

2. Dijadikan stimulasi terhadapi masyarakat, yang berfungsi 

mendorong timbulnya jawaban ( respon ) yang 

dikehendaki.  

3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi 

membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki secara 

berlanjut.  

 

Selain hal di atas Bryant dan White juga menyebutkan 

cara lain dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu:37 

1. Proyek pembangunan desa yang dirancang secara 

sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.  

2. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu 

menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  

3. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan. 

 

                                                             
36 Ndraha, op cit, h.104. 
37 Bryant dan White ,dalam Ndraha, ibid, h.105. 
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C. Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penataan Ruang 

Penataan ruang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi 

perencanaan,pemanfaatan dan pengendalian yang penyelenggaraannya 

dilakukan oleh organ-organ Administasi negara (Pemerintah dan 

pemerintah Daerah) bersama-sama dengan masyarakat.  

 

Wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah yang mencakup kegiatan pengaturan, 

pembinaan,pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang,didasarkan 

pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administrasi yaitu 

wilayah nasional,wilayah provinsi,wilayah kabupaten, dan wilayah kota 

dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 

Oleh karena itu ruang sebagai salah satu unsur lingkungan perlu 

diatur dalam peraturan perundang-undangan,agar mempunyai landasan 

hukum yang jelas dan pasti mengenai hak,kewajiban serta kewenangan 

para pihak (stake holders), dalam melaksanakan penataan ruang. 

 

Dengan demikian penataan ruang merupakan tindakan administratif 

pemerintahan dibidang tehnis penataan ruang dengan tugas dan 

kewajiban melaksanakan kewenangan-kewenangan yang 

melekat,sedangkan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk 

berperan serta dalam penataan ruang, yang berarti bahwa pemerintah 
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dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk bertanggung 

jawab dalam masalah penataan ruang. 

 

Kewenangan pemerintah dalam penataan ruang  tersebut sesuai 

dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut merefleksikan bahwa 

Pemerintah sebagai organ administrasi suatu negara dalam melakukan 

pengaturan atau membuat perencanaan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan ruang (dimana bumi,air dan sumberdaya alam yang 

terkandung didalamnya merupakan unsur-unsurnya),harus diorientasikan 

pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pada prinsipnya 

pemanfaatan ruang adalah untuk kesejahteraan masyarakat tersebut oleh 

karenanya partisipasi masyarakat merupakan unsur terpenting dalam 

penataan ruang. 

 

Sebagai organ administrasi negara yang mempunyai kewenangan  

dalam penyelenggaraan penataanruang, pemerintah dan pemerintah 

daerah, dituntut dalam  menyelenggarakan tugas-tugas dan 

kewenangannya mengimplementasikan  asas-asas dan prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Hadjon, govern 
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mengandung arti pemerintahan/lembaga.38 Governance berarti 

pelaksanaan pemerintahan.Dalam hal ini berarti good government adalah 

pemerintahan yang baik (lembaga), sedangkan good governance adalah 

pelaksanaan pemerintahan yang baik (pelaksanaannya), dikaitkan dengan 

penataan ruang, maka seharusnya Negara yang dipersonifikasikan oleh  

pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan ruang 

melaksanakan tugas dan wewenangnya secara good and clean 

governance yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan dalam 

merencanakan penataan ruang dengan memberi kesempatan adanya 

partisipasi sebesar-besarnya pada masyarakat. Partisipasi masyarakat 

merupakan salah satu elemen penting dalam governance untuk 

mendorong terciptanya good governance.  

 

United Nation Development Programme (UNDP) ,memberikan 

batasan pada kata governance sebagai “pelaksanaan kewenangan 

politik,ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah 

bangsa”,Governance dikatakan baik (good atau sound) apabila sumber 

daya publik dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan 

efisien, yang merupakan respon terhadap kebutuhan. Tentu saja 

pengelolaan yang efektif , efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat 

                                                             

38 Philippus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 
Indonesia, University Press, 1993), h.45. 
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menuntut iklim demokrasi dalam pemerintahan,pengelolaan sumber daya 

alam dan pengelolaan masalah – masalah publik yang didasarkan pada 

keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, serta transparan. 

 

Sehubungan dengan tuntutan globalisasi demokrasi disegala aspek 

dewasa ini termasuk partisipasi masyarakat dalam penataan ruang,juga 

menimbulakan konsekwensi logis terhadap tuntutan masyarakat akan 

konsep dan implementasi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang 

baik. 

 

Secara umum dapat dikemukakan asas-asas Good Governance 

sebagai berikut: 

1. Transparancy (keterbukaan) dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Transparansi merupakan asas penyelenggaraan pemerintah yang 

bertumpu atas asas demokrasi (partisipasi), keterbukaan dapat 

diidentifikasikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan ruang 

lingkup meliputi: 

a) Keterbukaan informasi aktif,yaitu keterbukaan atas prakarsa 

pemerintah. 

b) Keterbukaan informasi pasif, yaitu  keterbuakaan atas 

permintaan masyarakat. 

c) Keterbukaan prosedur, yang memungkinkan masyarakat untuk 

ikut mengetahui (meeweten),ikut memikirkan(medengken),ikut 
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bermusyawarah (messpreken) dan mempunyai hak ikut 

memutuskan (medebeslissingrecht). 

 

2. Accontability/Reponsibility (pertanggungjawaban) 

Yaitu pertanggung jawaban kepada atasan mengenai kinerja yang 

dilakukan dalam organisasi, hal ini untuk menilai apakah yang 

dilakukan telah sesuai dengan hukum yang melandasi atau belum. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pertanggungjawaban 

demikian diberikan dalam rangka demokratisasi dan membuka 

partisipasi kontrol masyarakat. Akuntabilitas bermakna pertanggung 

jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi 

kekuasaan kepada berbagai lembaga pemerintahan, sehingga 

mengurangi pemupukan kekuasaan sehingga menciptakan kondisi 

saling mengawasi (check and balances). 

 

3. Fairness (kewajaran atau kesetaraan). Asas ini bermakna memberi 

kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, karena semua warga 

negara mempunyai kesempatan dalam memperbaiki atau 

mempertahankan kesejahteraan mereka. 
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4. Sustainability, (kesinambungan). Asas ini dimaksud untuk 

menciptakan kesinambungan pemerintahan yang baik,siapapun 

yang berkuasa. 

 

Penerapan asas-asas  tersebut  jika dikaitkan dengan penataan 

ruang,maka setiap bentuk keputusan/kebijakan pemerintah dibidang 

penataan ruang, yang meliputi proses perencanaan tata 

ruang,pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 

ruang,seharusnya dibuat dalam proses yang demokratis,dimana 

masyarakat tidak hanya dapat mengetahui mekanisme proses pembuatan 

keputusan/kebijakan tetapi juga ikut terlibat secara aktif dalam proses 

pembuatan keputusan/kebijakan bahkan ikut melakukan pengawasan. 

 

Karakteristik atau prinsip-prinsip Good Governance meliputi: 

1. Partisipation, yaitu setiap warga negara memiliki suara dalam 

pembuatann keputusan yang terintegrasi dalam institusi legitimasi 

yang mewakili kepentingannya. 

2. Rule of Law, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa 

pandang bulu. 

3. Tranparancy, transparansi dibangun atas dasar informasi yang 

bebas. Seluruh proses pemerintahan, Lembaga-lembaga dapat 

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang 

tersedia harus memadai agar dimengerti dan dipahami. 
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4. Consensus orientation, tata pemerintahan yang baik, menjembatani 

kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu 

konsessus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-

kelompok masyarakat dan bila mungkin konsesus-konsensus 

kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.  

5. Equity, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan yang 

sama untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

6. Effekctiveness and Efficiency, mekanisme dan proses bekerjanya 

pemerintahan dan lembaga-lembaga yang dilakukan membuahkan 

hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan dengan 

menggunakan sumber-sumber daya seoptimal mungkin. 

7. Responsiveness, embaga-lembaga harus berusaha melayani pihak-

pihak yang berkepentingan (stakeholder), sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. 

8. Accountability, para pengambil keputusan di sektor 

Pemerintah,swasta dan organisasi kemasyarakatan bertanggung 

jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga 

yang berkepentingan. 

9. Strategic vision, para pemimpin harus punya prospetif pemerintahan 

yang baik dan pengembagan kehidupan jauh kedepan. 

 

Implementasi dalam pelaksanaan  good governance tersebut  diatas  

tergantung pula pada kualitas sumber daya manusia yang berkepentingan 
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dalam pengambilan kebijakan. Sehingga untuk melaksanakan tugas dan 

wewenangnya para pengambil kebijakan atau aparatur negara harus 

dibekali the general principles of good administration atau  asas-asas 

umum pemerintahan yang baik, yang meliputi:39 

1. Asas kepastian hukum (principle of legal security) 

2. Asas keseimbangan(principle of proportionality); 

3. Asas kesamaan (principle of equality); 

4. Asas bertindak cermat(principle of carefuleness) 

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan(principle of motivation); 

6. Asas jangan mencampur adukkan kewenangan (principle of non 

misuse of competence) 

7. Asas permainan yanglayak(principle of fair play) 

8. Asas keadilan atau kewajaran( principle of reasonableness or 

prohibition of arbitrariness); 

9. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal 

(Principle of undoing the consequences of an annulled decision); 

10. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup)pribadi 

(principle of protecting the personal way of life); 

11. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (principle of meeting 

raised expectation); 

12. Asas kebijaksanaan (principle of sapientia); 

                                                             
39Kuncoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan 

Adiminstrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1978). 
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13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum(Para pihak yang terlibat 

dalam pengambilan keputusan di Pemerintahan,sektor swata dan 

organisasi kemasyarakatan bertanggung jawab, baik kepada 

masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang 

berkepentingan. 

 

Karakteristik good governance  yang diikuti dengan implementasi 

penerapan asas-asas pemerintahann yang baik tersebut , apabila dapat 

diterapkan oleh para stake holders dalam Penataan ruang, maka tujuan 

penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah 

nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan 

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, akan terlaksana. 
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BAB III  

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

 

 

A. Peran Masyarakat Di Dalam Penataan Ruang  

Peran masyarakat di dalam Penataan Ruang diatur di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata 

Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang sebagai terjemahan dari 

Pasal 65 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang. Sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut, 

acuan yang  digunakan dalam Pelibatan Peran Masyarakat adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak 

Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat 

Dalam Penataan Ruang yang merupakan peraturan operasional dari 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tantang Penataan Ruang. 

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sudah beberapa kali melibatkan 

peran masyarakat di dalam Penataan Ruang, yaitu dalam rangka Evaluasi 

Rencana Rinci Tata  Ruang Wilayah (RRTRW) Kecamatan pada tahun 

2002 yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang (DTR) Provinsi DKI Jakarta, 

Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2010 pada tahun 

2005 yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Evaluasi dan Revisi RRTRW Kecamatan 
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pada tahun 2008 yang kembali dilaksanakan oleh DTR Provinsi DKI 

Jakarta, dan Penyusunan RTRW Jakarta 2030 pada tahun 2008 yang 

dilakukan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Selain dalam tahapan 

Perencanaan Tata Ruang seperti tersebut di atas, pelibatan masyarakat 

juga dilakukan dalam tahapan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang. Namun demikian, dalam tulisan ini akan dipaparkan 

mengenai proses pelibatan peran masyarakat dalam tahapan 

Perencanaan Tata Ruang dengan mengambil kasus Evaluasi RRTRW 

Kecamatan tahun 2002 dan Evaluasi RTRW Jakarta 2010 pada tahun 

2005. Kasus Evaluasi RRTRW Kecamatan dan Penyusunan RTRW 

Jakarta 2030 pada tahun 2008 tidak dibahas, karena pelibatan peran 

masyarakat dalam kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan dari metoda 

yang sudah dirumuskan sebelumnya.  

 

B. Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang 

Proses pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang 

pada saat pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002 mengalami kendala 

yang cukup besar, karena masih umumnya Peraturan Pemerintah Nomor 

69 Tahun 1996 di dalam mengatur peran masyarakat, baik dalam bentuk 

maupun tata caranya. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat 

beberapa kelemahan, seperti lingkup dan bentuk peran masyarakat yang 

relatif sama untuk tiap jenjang rencana, tidak jelasnya kelompok 

masyarakat yang terlibat dan waktu pelibatannya, serta tidak jelas/rincinya 
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mekanisme penyelenggaraannya. Peraturan Pemerintah tersebut 

memang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta 

Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Namun 

peran masyarakat yang diatur di dalam Permendagri tersebut juga tidak 

lebih rinci dari Peraturan Pemerintahnya. Yang menonjol di dalam 

Permendagri tersebut adalah peningkatan peran Pimpinan/DPRD dan 

adanya pelibatan para Pakar dan Tokoh Masyarakat. 

 

Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pelibatan peran 

masyarakat dalam proses Evaluasi RRTRW Kecamatan, Dinas Tata 

Ruang (dahulu Dinas Tata Kota) terlebih dahulu melakukan kajian 

terhadap bentuk-bentuk pelibatan masyarakat, beserta tata caranya. Dari 

berbagai bentuk yang ada, maka terpilihlah FGD (Focus Group 

Discussion) sebagai bentuk pelibatan masyarakat. FGD ini terpilih, karena 

forum ini dianggap sebagai forum yang paling tepat untuk membahas 

suatu masalah tertentu, seperti evaluasi RRTRW Kecamatan, yang 

diselenggarakan dalam suasana informal/santai. 

 

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan 

moderator/fasilitator yang kompeten dan peserta diskusi terfokus. Melalui 

bentuk kerjasama dengan IAP (Ikatan Ahli Perencanaan), maka 

disiapkanlah fasilitator melalui pelatihan terlebih dahulu, karena unsur 
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yang paling berperanan penting dalam menentukan keberhasilan FGD 

adalah peran moderator/fasilitator. Sejalan dengan itu, proses pemilihan 

peserta, yaitu dari wakil masyarakat (anggota Dewan Kelurahan) dan 

pengembang juga dilakukan. Batasan jumlah peserta diskusi terfokus dan 

prinsip keterwakilan semua stakeholders menjadi pertimbangan penting 

dalam pemilihan peserta. Materi-materi terkait dengan bahan-bahan yang 

akan didiskusikan di dalam FGD pun disiapkan oleh Konsultan. 

 

Prosedur pelibatan peran masyarakat yang ditempuh pada saat itu 

secara umum dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan besar, yaitu Tahap 

Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengolahan, serta Tahap 

Umpan Balik dan Pengambilan Keputusan. 

 

Tahap Persiapan dibagi dalam dua kelompok aktivitas yang 

berbeda, yaitu persiapan teknis administratif dan persiapan substantif. 

Tahap Persiapan Teknis Administratif terdiri dari: 

1. Pendekatan kepada semua stakeholders, yaitu Camat, Lurah, 

Dewan Kelurahan, Pengembang/Asosiasi untuk memberitahukan 

akan adanya Forum Pelibatan Masyarakat dalam evaluasi RRTRW 

Kecamatan di wilayahnya. 

2. Penentuan tempat/ruangan dan tanggal pelaksanaan forum, 

beserta kelengkapan penunjangnya (layout ruangan yang interaktif, 



60 

 

makanan, minuman, sound system, flip-chart, kertas buram/roti, 

papan tulis/white board, alat-alat tulis, dan lain-lain). 

3. Penyiapan fasilitator ahli penataan ruang untuk mengendalikan 

forum peran masyarakat tersebut. 

4. Penyebaran undangan dan pemasangan spanduk serta poster-

poster di tempat-tempat strategis. 

 

Tahap Persiapan Substantif terdiri dari: 

1. Penyiapan peta rencana, peta kondisi sekarang, dan peta kosong 

untuk masing-masing kecamatan. 

2. Penyiapan data-data penunjang lainnya, seperti penyebaran 

penduduk, isu-isu penataan ruang di kawasan tersebut, dan lain 

sebagainya. 

 

Tahap Pelaksanaan forum FGD merupakan tahap utama dalam 

proses pelibatan peran masyarakat. Hal penting yang perlu diberi 

perhatian dalam tahap ini adalah kemampuan fasilitator dalam 

mengendalikan forum sesuai dengan tujuannya. Fasilitator di dalam forum 

ini berfungsi sebagai Dinamisator (Pembangun Suasana), Motivator 

(Penyemangat), Moderator (Pengatur Diskusi), dan sekaligus Konduktor 

(Pengarah Konsistensi). Hasil pelaksanaan forum FGD ini kemudian 

dituangkan di dalam bentuk Berita Acara pelaksanaan forum. 
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Hasil dari pelaksanaan forum FGD tersebut selanjutnya diolah 

secara teknis di dalam Tahap Pengolahan. Masukan-masukan dari 

stakeholders diakomodasi dan diwujudkan ke dalam peta-peta teknis hasil 

evaluasi dan peta alternatif penyesuaian dan/atau revisi rencana tata 

ruang. Perlu dipahami, bahwa proses pelibatan peran masyarakat tidak 

dapat menghilangkan proses teknis penataan ruang secara profesional. 

Hal ini berarti semua hasil dari proses pelibatan peran masyarakat harus 

kembali ditelaah secara teknis untuk dijadikan pertimbangan oleh para ahli 

perencana kota, untuk diwujudkan dalam bentuk peta-peta sesuai dengan 

ketentuan teknis penataan ruang yang berlaku. 

 

Tahap terakhir adalah Tahap Umpan Balik dan Pengambilan 

Keputusan. Dalam tahap ini akan dipresentasikan hasil dari Tahap 

Pengolahan yang dilanjutkan dengan pembahasan/diskusi. Dalam 

tahapan ini diharapkan dapat diperoleh kesepakatan bersama tentang 

produk perencanaan tata ruang, sebagai bentuk akhir dari proses 

pelibatan peran masyarakat. Hasil pelaksanaan tahapan ini juga 

dituangkan di dalam bentuk Berita Acara pelaksanaan forum. 

 

C. Kasus Evaluasi RTRW Jakarta 2010 

Berbeda dengan proses pelibatan peran masyarakat pada evaluasi 

RRTRW Kecamatan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang, pelibatan 

peran masyarakat pada evaluasi RTRW Jakarta 2010 yang dilakukan 
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Bappeda lebih bersifat makro. Perbedaan yang utama adalah bentuk dan 

unsur masyarakat yang dilibatkan. Pelibatan peran masyarakat yang 

dilaksanakan di dalam evaluasi RTRW Jakarta 2010 adalah untuk 

menentukan kriteria dan menilai evaluasi RTRW dengan menggunakan 

Metoda Delphi dengan perumus 12 Stakeholders kunci. Metoda Delphi 

dilakukan dengan Focus Group Discussion, sedangkan Stakeholders 

kunci dipilih dengan menggunakan stakeholder analysis. 

 

Dua belas stakeholders kunci tersebut adalah: 

1.  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

2. Departemen Pekerjaan Umum 

3. Kementrian Lingkungan Hidup 

4. Badan Perencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

5. Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta 

6. Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) 

7. Wahana Ahli Lingkungan Hidup (Walhi) 

8. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

9. Real Estate Indonesia (REI) 

10. Masyarakat Transportasi Indonesia 

11. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APBBI) 

12. Universitas Trisakti 
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Tahap kegiatan evaluasi secara keseluruhan dapat dilihat pada 

bagan berikut ini. Pelibatan peran masyarakat pada pelaksanaan Forum 

FGD dilakukan sebanyak 3 kali. Dari kegiatan evaluasi RTRW Jakarta 

2010 ini terlihat bahwa pelibatan masyarakat dilakukan dengan memilih 

wakil dari kelompok masyarakat (kelompok kunci) yang memiliki tingkat 

kepentingan dan pengaruh yang besar, jadi bukan wakil masyarakat 

secara langsung seperti pada kegiatan evaluasi RRTRW Kecamatan. 

 

 

 

D. Evaluasi Pelaksanaan Peran Masyarakat 

Beberapa hal penting yang menjadi catatan dalam proses pelibatan 

peran masyarakat dari 2 kasus di atas dapat dikelompokkan ke dalam 
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permasalahan Bahan/Substansi, Layout Ruangan, Fasilitator, dan Tim 

Sekretariat. 

 

Bahan/Substansi dalam pelaksanaan forum FGD seringkali 

dibagikan pada saat hari-H, sehingga sangat sulit bagi 

masyarakat/stakeholders untuk mempelajari dan memahaminya dalam 

waktu yang singkat. Selain itu penyajian bahan, baik peta maupun bahan 

penunjang lainnya disajikan dalam format yang terlalu teknis dan kurang 

komunikatif. Berdasarkan evaluasi ini, maka distribusi bahan/substansi 

sebaiknya dilakukan bersamaan dengan penyebaran undangan, 

sedangkan peta maupun bahan lainnya disajikan dalam format yang 

sederhana dan komunikatif. 

 

Layout Ruangan sangat berpengaruh terhadap jalannya diskusi 

atau dalam rangka menciptakan suasana yang informal dan santai. Layout 

ruangan berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, ataupun U, merupakan 

alternatif layout yang bisa menciptakan suasana tersebut. Selain itu, 

pengelompokan peserta per kelurahan/lingkungan yang berdekatan akan 

sangat membantu jalannya diskusi antar peserta, terutama dalam 

merumuskan persoalan penataan ruang pada lingkungan yang 

berdekatan. Termasuk di dalam layout ruangan ini adalah penempatan 

peta-peta terkait yang diusahakan sedekat mungkin dengan peserta 

forum.  
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Terkait evaluasi terhadap Fasilitator, tidak dapat dipungkiri, bahwa 

keberhasilan forum FGD ini sangat bergantung pada kepiawaian 

Fasilitatornya. Bahkan pada beberapa penyelenggaraan forum FGD 

(kecamatan) terpaksa harus diulang pada hari lain, karena Fasilitatornya 

tidak dapat mengendalikan jalannya forum FGD tersebut. Oleh karena itu, 

dalam penyelenggaraan forum FGD ini, Fasilitator yang disediakan harus 

kompeten dan sebaiknya berjumlah minimal dua orang. 

 

Tim Sekretariat yang bertugas menyediakan bahan-bahan untuk 

keperluan Forum FGD, seperti peta-peta rencana, makanan dan 

minuman, sound system, flip-chart, kertas buram/roti, alat-alat tulis, lembar 

Berita Acara, komputer, printer, serta bahan-bahan penunjang lainnya 

juga memegang peranan penting. Ketidaksiapan Tim Sekretariat akan 

sangat fatal bagi pelaksanaan forum FGD. Pengecekan bahan-bahan 

tersebut harus dilakukan berulang kali untuk menjamin kelancaran 

penyelenggaraan forum FGD. 

 

E. Hambatan Dan Kendala Dalam Pelibatan Peran Masyarakat 

Ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelibatan peran 

masyarakat, baik dilihat dari sisi kesiapan pemerintah, maupun dilihat dari 

sisi kesiapan masyarakatnya. Hambatan dan kendala yang datang dari 

sisi masyarakat adalah kemajemukan masyarakat itu sendiri, baik dari 
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segi tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, suku bangsa, dan lain 

sebagainya. Selain itu adanya ‘image’ atau anggapan masyarakat yang 

negatif terhadap Pemerintah. 

 

Anggapan yang negatif terhadap Pemerintah tersebut muncul 

karena beberapa sebab, di antaranya adalah: 

a. Adanya anggapan bahwa Kebijakan Pemerintah selama ini belum 

sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat 

merasa tidak perlu terlibat langsung dan menyampaikan aspirasinya; 

b. Belum terbukanya Pemerintah dalam proses penyelenggaraan 

penataan ruang (informasi rencana tata ruang) dan adanya 

anggapan bahwa masyarakat hanya dijadikan obyek pembangunan 

saja. Penyelenggaraan penataan ruang dianggap belum dilakukan 

secara transparan, serta belum efisien dan efektif; 

c. Rendahnya akuntabilitas Pemerintah dalam upaya-upaya 

penyelenggaraan penataan ruang yang terlihat dari adanya 

penyimpangan di lapangan. 

 

Hambatan dan kendala tersebut semakin besar, ketika terjadi 

perbedaan pemahaman antara Pemerintah dan masyarakat mengenai 

tingkat pelibatan peran masyarakat. Pemerintah menganggap dengan 

dilaksanakannya proses sosisalisasi dan konsultasi (FGD), berarti 

pelibatan peran masyarakat sudah dilaksanakan. Sedangkan bagi 
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masyarakat, proses pelibatan peran masyarakat adalah sampai dengan 

tahapan pengambilan keputusan. 

 

Dari sisi kesiapan Pemerintah, hambatan dan kendala terbesar 

adalah adanya resistensi birokrasi, karena menganggap masyarakat 

belum siap untuk dilibatkan. Kapasitas masyarakat dianggap masih 

terbatas, baik secara teknis maupun psikis (etika dan moral) dalam iklim 

demokrasi saat ini. Selain itu aparat Pemerintah masih enggan 

mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat, terkait dengan 

persoalan atau kerumitan yang akan ditemui di kemudian hari bila peran 

masyarakat tersebut terlalu besar. 

 

Terkait dengan kewenangan tersebut, aparat Pemerintah 

sebenarnya tidak berkeberatan untuk mendelegasikan kewenangannya. 

Namun, pendelegasian tersebut harus disesuaikan dengan tingkat 

kesiapan masyarakatnya. Untuk itu, perlu dibuat peta kesiapan 

masyarakat dalam melaksanakan FGD untuk setiap kecamatan. Ada 

kelompok masyarakat (kecamatan) yang hanya cukup sampai tahap 

sosialisasi atau pembelajaran saja, cukup sampai pada tahap masyarakat 

paham akan arti Perencanaan Tata Ruang. Ada yang sampai pada tahap 

masyarakatnya bisa mengajukan usulan/alternatif rencana tata ruang atau 

tahap pemberdayaan. Tapi ada juga yang sampai pada tahap 
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masyarakatnya bisa mengambil keputusan tentang rencana tata ruang 

yang terpilih atau tahap pembangunan berbasis masyarakat. 

 

Hambatan dan kendala lainnya adalah kurang dikuasainya teknik-

teknik (bentuk dan tata cara) pelibatan peran masyarakat. Selain itu 

adalah kurang diciptakannya iklim yang kondusif, yaitu peningkatan 

kesadaran berbagai pihak akan pentingnya arti peran masyarakat dalam 

penyelenggaraan penataan ruang. Hambatan dan kendala ini akan 

semakin besar, bila ada kelompok tertentu yang memanipulasi pelibatan 

peran masyarakat, sehingga timbul konflik antar pemangku kepentingan. 

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, kesabaran, ketekunan, dan 

komitmen yang tinggi dari berbagai pihak untuk mewujudkan peran 

masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. 
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BAB IV 

ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  

PENGATURAN TATA RUANG 

 

 

A. Optimalisasi peran serta masyarakat melalui peraturan perundang-

undangan di bidang tata ruang. 

A.1.  Peran Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang Merupakan 

Hak Konstituional . 

Salah satu hal mendasar yang muncul berkaitan dengan 

peran serta mayarakat dalam penataan ruang adalah mengenai 

seberapa jauh pemerintah mempunyai kewenangan untuk 

melakukan penataan ruang dan seberapa jauh masyarakat memiliki 

peran di dalamnya. Untuk mendalami hal tersebut kita dapat 

berangkat dari norma dasar yang terdapat dalam UUD 1945 khusus 

nya dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa “bumi, air, angkasa 

dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Adalah 

menarik bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, secara eksplisit disebutkan pada Bab I 

Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9 disebutkan pengaturan 

penataan ruang adalah “upaya pembentukan landasan hukum bagi 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan 
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ruang” dan pada pasal 7 yang menyebutkan “Negara 

menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat” serta pada pasal 65 disebutkan pula bahwa: 

“Penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan 

peran serta masyarakat”.  

 

Ketiga pasal ini mempunyai makna sosial politis yang sangat 

penting, oleh karena secara jelas merupakan landasan legal 

pemerintah untuk melakukan penataan ruang. Dengan kata lain, 

pemerintah memiliki kewenangan untuk 'mengintervensi' proses-

proses pengaturan tata ruang, melalui kegiatan perencanaan, 

pemanfaatan dan pengendalian ruang.  

 

Sebagaimana jiwa dari pasal 33 ayat 3 dari UUD 1945, 

kepentingan pemerintah untuk ikut mengatur pemanfaatan ruang 

adalah demi tercapainya kepentingan-kepentingan 'publik' tanpa 

mengabaikan kepentingan 'privat'. Masalahnya, bagaimana hal 

yang sangat 'paradoks' ini dapat diwujudkan pada setiap proses 

penataan ruang oleh pemerintah, terutama dalam situasi sistem 

ekonomi dan politik yang kian terbuka. Apabila visi pengaturan 

pemanfaatan ruang oleh pemerintah ini adalah kekuasaan maka 

jelas yang terjadi justru konflik yang semakin berkembang. 

Sebaliknya, apabila visinya adalah demokratisasi dan hak-hak 
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masyarakat, dapat dijamin bahwa tujuan idiil pasal 33 UUD 1945 

tersebut dapat dicapai.  

 

A.2.   Asas-asas Undang-Undang Penataan Ruang Cukup 

Memberikan Peran Bagi Masyarakat Dalam Pengaturan Tata 

Ruang. 

Asas merupakan cerminan jiwa dari sebuah undang-undang, 

sehingga sangat penting meletakan berbagai asas sebagai 

landasan isi pasal-pasal yang terkandung di dalam sebuah 

peraturan. di dalam perkembangan undang-undang penataan 

ruang terdapat penambahan asas-asas dari undang-undang 

penataan ruang sebelumnya, dapat terlihat dari table berikut: 

 UU No. 24 Tahun 1992 UU No. 26 Tahun 2007 

Asas-

Asas 

• keterbukaan,  

• persamaan,  

• keadilan, dan  

• perlindungan hukum.  

 

• keterpaduan; 

• keserasian, 

keselarasan, dan 

keseimbangan; 

• keberlanjutan; 

• keberdayagunaan dan 

keberhasilgunaan; 

• keterbukaan; 

• kebersamaan dan 

kemitraan; 
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• pelindungan 

kepentingan umum; 

• kepastian hukum dan 

keadilan; dan 

• akuntabilitas. 

 

 

Beberapa asas-asas yang disebutkan di atas memiliki keterkaitan 

langsung dengan peran serta masyarakat, yaitu: asas  

“keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 

dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas 

sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku 

kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan masyarakat.  

 

Kemudian asas “keterbukaan” adalah bahwa penataan 

ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-

luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan penataan ruang.  

 

Selanjutnya asas “kebersamaan dan kemitraan” adalah 

bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan asas “pelindungan 
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kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.  

 

Berikutnya asas “kepastian hukum dan keadilan” adalah 

bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan 

hukum/ketentuan peraturan perundangundangan dan bahwa 

penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa 

keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua 

pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 

 

Melalui asas-asas tersebut, maka proses pengaturan tata 

ruang  harus sesuai dengan asas-asas yang berlaku yang terdapat 

dalam Undang-undang Penataan Ruang, hal ini selain merupakan 

kontrol atas pengaturan tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah 

juga merupakan pembatasan kewenangan, karena pada beberapa 

asas yang ada di dalamnya melibatkan peran masyarakat. 

 

Dari sisi asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang 

Penataan Ruang, maka dapat dipahami bahwa dari sisi regulasi 

peran serta mayarakat telah cukup dipenuhi, tinggal bagaimana 

mengimplementasikannya, akankah konsisten atau tidak. 
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A.2.   Pengaturan Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Lebih 

Komprehensip 

Jika di atas telah di bahas melalui pelbagai asas maka 

selanjutnya akan di dalami dari sisi norma yang bersifat operational 

yang menyangkut hak dan kewajiban masyarakat dan tata cara 

pelaksanaannya. 

 

Dalam Undang-undang Penataan Ruang yang terbaru yaitu 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pengaturan mengenai hak 

dan kewajiban masyarakat serta perannya jauh lebih lengkap dan 

komprehensip dibanding dengan Undang-undang Penataan Ruang 

Terdahulu (Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992), sebagaimana 

terlihat dalam table dibawah ini: 

 

 

 UU No. 24 Tahun 1992 UU No. 26 Tahun 2007 

Hak 

Masyarakat 

• Setiap orang berhak 

menikmati manfaat ruang 

termasuk pertambahan 

nilai ruang sebagai akibat 

penataan ruang. 

• mengetahui rencana tata 

ruang;  

• mengetahui rencana tata 

ruang; 

• menikmati pertambahan nilai 

ruang sebagai akibat 

penataan ruang; 

• memperoleh penggantian 

yang layak atas kerugian 
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• berperan serta dalam 

penyusunan rencana tata 

ruang, pemanfaatan 

ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang;  

• memperoleh penggantian 

yang layak atas kondisi 

yang dialaminya sebagai 

akibat pelaksanaan 

kegiatan pembangunan 

yang sesuai dengan 

rencana tata ruang.  

 

yang timbul akibat 

pelaksanaan kegiatan 

pembangunan yang sesuai 

dengan rencana tata ruang; 

• mengajukan keberatan 

kepada pejabat berwenang 

terhadap pembangunan yang 

tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang di wilayahnya; 

• mengajukan tuntutan 

pembatalan izin dan 

penghentian pembangunan 

yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang kepada 

pejabat berwenang; dan 

• mengajukan gugatan ganti 

kerugian kepada pemerintah 

dan/atau pemegang izin 

apabila kegiatan 

pembangunan yang tidak 

sesuai dengan rencana tata 

ruang menimbulkan kerugian. 
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Kewajiban 

Masyarakat 

• Setiap orang 

berkewajiban berperan 

serta dalam memelihara 

kualitas ruang.  

• Setiap orang 

berkewajiban menaati 

rencana tata ruang yang 

telah ditetapkan.  

 

• menaati rencana tata ruang 

yang telah ditetapkan; 

• memanfaatkan ruang sesuai 

dengan izin pemanfaatan 

ruang dari pejabat yang 

berwenang; 

• mematuhi ketentuan yang 

ditetapkan dalam persyaratan 

izin pemanfaatan ruang; dan 

• memberikan akses terhadap 

kawasan yang oleh ketentuan 

peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai 

milik umum. 

Pelibatan 

Masyarakat 

• berperan serta dalam 

penyusunan rencana tata 

ruang, pemanfaatan 

ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang;  

• Ketentuan mengenai 

pelaksanaan hak dan 

kewajiban diatur dengan 

• Penyelenggaraan penataan 

ruang dilakukan oleh 

pemerintah dengan 

melibatkan peran masyarakat. 

• Peran masyarakat dalam 

penataan ruang dilakukan, 

antara lain, melalui: 

- partisipasi dalam 
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Peraturan Pemerintah.  

 

  

penyusunan rencana tata 

ruang; 

- partisipasi dalam 

pemanfaatan ruang; dan 

- partisipasi dalam 

pengendalian pemanfaatan 

ruang. 

• Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara dan 

bentuk peran masyarakat 

dalam penataan ruang diatur 

dengan peraturan 

pemerintah. 

 

Berbagai pengaturan di atas terlihat bahwa melalui undang-undang 

penataan ruang yang terakhir semakin menempatkan masyarakat bukan 

semata-mata sebagai objek pengaturan tata ruang tetapi merupakan 

subyek yang ikut berperan aktif dalam pengaturan tata ruang. 

 

Seperti disebutkan secara eksplisit bahwa masyarakat mempunyai 

hak untuk: mengetahui rencana ruang; menikmati pertambahan nilai ruang 

sebagai akibat penataan ruang, memperoleh ganti rugi sampai dengan 

tersedianya upaya hokum bilamana terdapat pelanggalaran pengaturan 
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tata ruang. Ini menandakan bahwa peran serta masyarakat telah di 

akomodir melalui undang-undang penataan ruang terbaru.  

 

Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa sulit untuk 

sekedar mengetahui peta-peta rencana kota, terutama mereka yang tidak 

mempunyai akses khusus. Buntut dari keadaan ini adalah timpangnya 

informasi mengenai kawasan-kawasan yang diprioritaskan akan 

berkembang. Ketimpangan ini, menyebabkan hanya beberapa kelompok 

dan individu tertentu yang mempunyai peluang untuk mendapatkan nilai 

lebih atas peningkatan nilai ekonomi suatu kawasan.  

 

Melalui proses penyusunan rencana yang lebih transparan, setiap 

individu atau kelompok akan mempunyai informasi dan kesempatan yang 

sama untuk mengantisipasi perkembangan suatu kawasan. Sementara itu, 

peluang partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana juga akan 

memberikan posisi bargaining atau tawar-menawar antar berbagai pihak 

yang sehat dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu ruang.  

 

Selama ini terjadi ketimpangan bahwa pemilik lahan seringkali 

menjadi pihak yang dirugikan dalam suatu implementasi rencana, 

terutama karena mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan 

keputusan terhadap lahannya. Meskipun perlu dirumuskan lebih lanjut 

mekanismenya, kesertaan masyarakat dalam proses penyusunan rencana 
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berarti meningkatkan proses dan hasil 'pembentukan kesepakatan' dalam 

pemanfaatan ruang. Dengan kata lain, melalui suatu proses pembentukan 

kesepakatan yang lebih demokratis, dapat diredam kemungkinan konflik 

pada saat implementasinya. Lebih lanjut, proses penyusunan rencana 

yang melibatkan masyarakat juga menjamin bahwa masyarakat akan 

mendapatkan manfaat dari perencanaan tersebut. Singkatnya, 

sebagaimana dikatakan oleh Oetomo,40 peran serta masyarakat dalam 

penataan ruang diperlukan baik pada saat proses, maupun ketika hasil 

proses tersebut dapat dinikmati.  

 

B. Hambatan-hambatan Yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat 

Dalam Pengaturan Tata Ruang. 

B.1.   Formalitas Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengaturan Tata 

Ruang. 

Pelaksanaan berbagai program pembangunan seperti 

pembangunan infrastruktur dan sarana kota sering terbentur pada 

penolakan warga kota. Pembangunan lajur busway di Pondok 

Indah, Mall di Koja, Renovasi Pasar Tanah Abang, relokasi 

pedagang pasar, reklamasi Pantura dan masih banyak contoh-

contoh lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu menunjukkan 

                                                             
40

 Oetomo, Andi. (1997) "Konsep dan Implikasi Penerapan Peran Serta Masyarakat dalam 

Penataan Ruang di Indonesia" dalam Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 

.Vol.8,No.2/April 



80 

 

bahwa resistensi masyarakat terhadap rencana tata ruang masih 

cukup tinggi.  

 

Secara jujur kita harus mengakui bahwasanya dalam 

penyusunan rencana tata ruang kota dalam berbagai jenjang, 

hampir tidak pernah melibatkan masyarakat. Kalaupun ada sangat 

terbatas pada kalangan tertentu yang dianggap tidak oposan. 

 

Pada prakteknya, terdapat berbagai jenjang peran serta 

masyarakat, dimana jenjang ini ditentukan oleh seberapa jauh 

masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap seluruh proses 

penataan ruang. Peran Serta Masyarakat pada jenjang tertinggi 

adalah peran serta masyarakat yang benar-benar memberikan 

otoritas pada komunitas atau masyarakat.  

 

Sementara peran serta masyarakat pada jenjang terendah 

adalah peran serta masyarakat yang dilakukan sekedar sebagai 

proses manipulasi atau mengelabuhi. Sebagaimana dikatakan 

Arstein (1969), apa yang ia sebut sebagai “ladder of citizen 

participation” atau tangga partisipasi masyarakat sebagaimana 

dapat dilihat dalam Tabel  di bawah ini. 
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 Tangga/tingkatan 

Partisipasi 

Hakekat Kesertaan Tingkatan 

Pembagian 

Kekuasaan 

1 Manipulasi Permainan oleh 

pemerintah 

Tidak ada partisipasi 2 Terapi Sekedar agar 

masyarakat tidak 

marah 

3 pemberitahuan Sekedar 

pemberitahuan 

searah/sosialisasi 

Tokenism/sekedar 

justifikasi 

4 konsultasi Masyarakat didengar, 

tetapi tidak selalu 

dipakai sarannya 

5 Penentraman Saran masyarakat 

diterima tetapi tidak 

selalu dilaksanakan 

6 Kemitraan Timbal balik 

dinegosiasikan 
Tingkatan 

kekuasaan ada di 

masyarakat 

7 Pendelegasian 

kekuasaan 

Masyarakat diberi 

kekuasaan 

8 Control masyarakat Sepenuhnya dikuasai 

masyarakat 

 

Tabel tersebut menjelaskan bahwa berbagai tingkatan 

kesertaan dapat iidentifikasikan, mulai dari tanpa partisipasi sampai 

pelimpahan kekuasaan. Pengelola tradisional selalu enggan untuk 

melewati tingkat tanpa partisipasi dan tokenism, dengan keyakinan 
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bahwa masyarakat biasanya apatis, membuang-buang waktu, 

pengelola mempunyai tanggungjawab untuk melakukannya 

berdasar kaidah-kaidah ilmiah, serta lembaga-lembaga masyarakat 

mempunyai tugas berdasarkan hukum yang tidak dapat 

dilimpahkan ke pihak lain.  

 

Sebaliknya, masyarakat semakin meningkat kesadarannya 

dengan mengharapkan partisipasi yang lebih bermanfaat, yang 

dalam keyakinan mereka termasuk pula pelimpahan sebagian 

kekuasaan. Adalah kewajiban kita semua untuk mengembangkan 

program peran serta masyarakat jenjang yang semakin tinggi. 

 

B.2.   Kelemahan Internal Masyarakat. 

B.2.1. Terdapat Pihak Yang tidak Berkompeten Yang 

Mengatasnamakan Masyarakat 

Pada tataran praktis, peran serta masyarakat dapat 

dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok atau 

perwakilan. Dalam kondisi sosial-politik Indonesia saat ini, 

dipandang bahwa proses peran serta masyarakat secara 

perorangan sangat lemah dan kurang efektip. Hal ini 

disebabkan terutama karena kekuasaan pemerintah dan 

swasta yang masih cukup dominan, sehingga upaya-upaya 
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keterlibatan perorangan, khususnya dalam proses 

perencanaan dan pengendalian ruang tidak efektip.  

 

Dalam konteks ini peran serta masyarakat dalam 

bentuk kelompok atau perwakilan dipandang lebih kuat dan 

menjanjikan. Kelompok disini dapat berupa kelompok 

masyarakat berdasar satuan wilayah (mis: RT, RW, 

Kelurahan dan lain-lain) kelompok masyarakat berdasar 

profesi/mata pencaharian (misal: pedagang kaki lima, buruh, 

sopir, seniman, dll.); kelompok masyarakat adat; dan 

asosiasi-asosiasi berdasar kepentingan lain.  

 

Individu atau kelompok yang mengatasnamakan 

masyarakat setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor41, 

yaitu: 

a. menyangkut sejarah komunitas itu sendiri, apakah 

mempunyai sejarah yang panjang dan solid ataukah 

pendek dan tidak solid. Komunitas yang mempunyai 

sejarah perjuangan panjang dan telah teruji dalam 

banyak tantangan tentunya akan lebih maju 

dibandingkan komunitas yang tidak mempunyai 

sejarah perjuangan panjang. 

                                                             
41 Korten, 1983; Setiawan, 1998 
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b. berkaitan dengan struktur dan kapasitas organisasi 

dalam komunitas tersebut. Satu komunitas terkadang 

mempunyai kapasitas organisasi yang baik, 

sementara komunitas lain tidak.  

c. terkait dengan sumber daya atau resources yang 

dimiliki komunitas. Satu komunitas terkadang 

mempunyai sumber daya (baik alam maupun 

manusia) yang leboih disbanding dengan komunitas 

lain. Komunitas seperti ini tentunya mempunyai 

kemungkinan berkembang lebih tinggi dibanding 

komunitas yang tidak mempunyai sumber daya. 

 

Dalam konteks peran serta masyarakat melalui kelompok atau 

asosiasi, factor-faktor yang disebutkan di atas memiliki hubungan 

yang menyebabkan kesuksesan dan kegagalan peran serta 

masyarakat. Permasalahan yang muncul siapa yang disebut 

sebagai “masyarakat”, kelompok mana atau pihak mana? Hal ini 

akan mengakibatkan pihak yang terlibat tidak memiliki kompetensi 

untuk ikut dalam pengaturan tata ruang.  

 

B.2.2. Kualitas Tingkat Pemahaman Masyarakat 

Tidak dipungkiri bahwa rencana tata ruang pada 

dasarnya merupakan kesepakatan berbagai stakeholders 
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yang dilahirkan melalui serangkain dialog yang konstruktif 

dan berkelanjutan. Melalui proses dialog yang terus menerus 

sepanjang keseluruhan proses penataan ruang, maka akan 

terjadi proses pembelajaran bersama dan pemahaman 

bersama (mutual understanding) berbagai pihak tentang 

penataan ruang. 

 

Sedangkan sebagaimana diketahui masyarakat 

perkotaan umumnya memiliki kemajemukan, termasuk pada 

tingkat dan latar belakang pendidikan, hal tersebut dapat 

berpengaruh pada tingkat keaktifan masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi. 

 

Rendahnya pendidikan, pemahaman, kesadaran 

implementatif, konsistensi, dan komitmen di kalangan 

masyarakat akan peran yang seharusnya dapat dilakukan. 

Dari permasalahan tersebut akan memunculkan Kebijakan 

Pemerintah yang berbasis pada paradigma lama yaitu tidak 

menjadikan masyarakat sebagai pelaku, dan upaya pelibatan 

yang berlangsung belum sepenuhnya berpihak pada 

masyarakat (hal ini tercermin dari rendahnya alokasi budget 

dan pelibatan masyarakat).  
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Padahal peran serta masyarakat dapat memberikan 

kontribusi agar menghasilkan rencana tata ruang yang lebih 

sensitif dan lebih mampu mengartikulasikan kebutuhan 

berbagai kelompok masyarakat yang beragam dengan tidak 

mengenyampingkan kearifan local dan untuk menghindari 

adanya resistensi dari masyarakat terhadap hasil 

perencanaan tata ruang.  

 

 Disamping memperbaiki kualitas rencana tata ruang, 

peran serta masyarakat dimaksudkan sebagai proses 

pembelajaran masyarakat dan pemerintah yang secara 

langsung dapat memperbaiki kapasitas mereka dalam 

mencapai kesepakatan.  

 

B.3.    Hambatan Eksternal Masyarakat 

Faktor eksternal disini dimaksudkan sebagai faktor yang 

berasal dari luar masyarakat, dan ini akan meliputi dua aspek. 

Pertama, menyangkut sistem social politik makro dimana komunitas 

tersebut berada. Dalam satu sistem yang otoriter, tentunya peran 

serta masyarakat akan sulit diharapkan berkembang dan sukses. 

Sementara dalam sistem sosial-politik yang lebih terbuka dan 

demokrastis, peran serta masyarakat akan lebih mempunyai 

harapan atau peluang. Hal lain yang perlu dicatat adalah dari sisi 
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birokrasi pemerintah yangs eringkali menghambat proses peran 

serta masyarakat yang efektip. Meskipun secara politis satu negara 

telah dinyatakan sebagai negara yang demokratis, pada prakteknya 

proses peran serta masyarakat sering mendapatkan hambatan dari 

kelompok birokrasi yang melihat peran serta masyarakat akan 

mengurangi kekuasaan dan kesempatannya mendominasi proses 

pembangunan.  

 

Berkaitan dengan ada atau tidaknya intermediary agencies 

atau agen-agen perantara yang dapat menjadi penghubung antara 

komunitas dan dunia atau pihak-pihak luar. Agen-agen penghubung 

ini dapat berupa LSM atau organisasi sosial-kemasyarakatan lain. 

Apabila agen-agen ini secara aktif dapat membantu komunitas dan 

menghubungkannya dengan kekuatankekuatan lain di luar 

komunitas, diharapkan peran serta masyarakat akan berhasil. 

 

C. Mekanisme Ideal Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengaturan Tata 

Ruang 

Terdapat beragam cara dimana hak masyarakat dapat dijabarkan 

dalam proses penataan ruang. Tabel di bawah ini memberikan berbagai 

kemungkinan mekanisme penyampaian hak masyarakat dalam penataan 

ruang. Yang penting dicatat adalah bahwa terdapat tiga fungsi kunci agar 

peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Pertama, informasi 
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harus dapat dibagi dengan mereka yang terlibat sehingga mereka dapat 

mempertimbangkan hakekat persoalan yang sedang dihadapi, serta untuk 

memahami tujuan-tujuan, tugas-tugas dan kewenangan dari lembaga-

lembaga yang terlibat dalam penataan ruang dan lingkungan. 

 

 

Setelah informasi disampaikan (tahap “informationout”), 

kesempatan kemudian diberikan pada masyarakat untuk menyampaikan 

pandangan-pandangan mereka, baik yang menyangkut hakekat dari 

persoalan, berbagai kemungkinan penyelesaiannya, atupun peran mereka 

dalam mengimplementasikan dan memonitor hasil-hasil keputusan. Tahap 

ini biasa disebut sebagai tahap masuknya informasi (informasi-in). Ini 
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merupakan komponen yang penting, karena menandakan bahwa agensi 

publik tersebut tidak mempunyai semua informasi dan pemahaman, serta 

secara jelas meminta masukan dari pihak luar. Sementara beberapa butir 

yang akan disepakati dalam proses partisipasi ini ditentukan, perlu pula 

diingat untuk secara menerus melakukan kontak atau interaksi antara 

agensi publik tersebut dengan peserta yang terlibat dalam proses. 

 

Dalam prakteknya, penataan ruang dapat dirinci atas tiga tahap yakni: 

a. Perencanaan;  

b. pemanfaatan; dan  

c. pengendalian ruang.  

 

Peran serta masyarakat dapat terjadi pada tiga tahap tersebut 

dengan tingkat kesertaan dan mekanisme yang berbeda. Sebagaimana 

dapat dilihat dalam Tabel berikut ini, pada masing-masing tahap tersebut 

masyarakat harus secara aktif terlibat. 

Tahapan 

Penataan 

Ruang 

Bentuk Kegiatan Mekanisme Catatan 

Perencanaan Terlibat dalam 

proses 

penyusunan dan 

pengesahan satu 

rencana kota (mis: 

RUTRK, RDRTK, 

Seminar/Lokakarya; 

Diskusi Ahli; 

Pertemuan Publik; 

Pameran Pooling; 

Pengajuan Alternatif 

rencana; pengiriman 

Dapat 

peroranga; 

dapat 

perwakilan; 

umumnya 

terjadwal 
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RTRK) pendapat tertulis di 

mass media 

Pemanfaatan Mulai dari 

sosialisasi, 

penyusunan 

program, 

peraturan, 

pembangunan 

langsung, 

Lokakarya; Musbang; 

Rakorbang; 

Partisipasi langsung; 

Gotong Royong; 

Stimulan 

Masyarakat 

dapat terlibat 

langsung 

untuk 

merealisasikan 

Pengendalian Pengawasan 

perijinan, 

pelaporan akan 

penyimpangan; 

komplain/pengadu

an, penolakan 

Pengaduan/pelapora

n; pengawasan 

langsung; 

protes/petisi, 

demonstrasi 

Lebih dinamik, 

tidak terjadwal, 

harus peka 

dan aktif 

mengikuti 

dinamika 

proses 

pembangunan 

yang terjadi 

 

Penting dicatat bahwa, seringkali kita hanya memikirkan peran 

serta masyarakat dalam penataan ruang hanya pada tahap perencanaan 

saja. Hal ini tidak benar oleh karena dinamika perkembangan kota justru 

lebih sering terjadi "di luar" rencana yang ada. Oleh karena itu masyarakat 

harus terus secara aktif berperan dalam proses pemanfaatan dan 

pengendalian ruang. Khususnya menyangkut proses-proses 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swsata yang 

sangat intens, masyarakat harus terus mengawasi dan aktif berperan 

serta dalam proses pengendalian ruang. 
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Untuk mencapai kondisi dimana pemanfaatan ruang perkotaan 

dapat dilakukan dengan cara partisipatif oleh seluruh pelaku 

pembangunan, maka perlu adanya peran positif dari tiap pelaku 

pembangunan berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing.  

 

Berikut ini disebutkan peran yang diharapkan dari pemerintah, 

masyarakat / forum warga, masyarakat, organisasi non-pemerintah / 

konsultan pembangunan, dan organisasi lain. Pengelompokan pelaku 

seperti ini dilakukan untuk mempermudah pengenalan pelaku yang 

selama ini dikenal secara umum, dan untuk mempermudah pelaksanaan 

pedoman yang secara operasional akan dijalankan oleh pemerintah 

sebagai lembaga eksekutif. 
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C.1.  Tahap dan Bentuk Pelibatan  

Pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan 

ruang perkotaan perlu membuka akses dan kesempatan yang 

seluas-luasnya bagi masyarakat dan swasta untuk dapat terlibat. 

Masyarakat dan swasta dapat mulai terlibat pada tahap-tahap 

proses pemanfaatan ruang perkotaan:  

1. Tahap kebijakan, ketika keputusan atau kebijakan yang 

terkait dengan pemanfaatan ruang perkotaan akan diambil 

oleh pemerintah. Terdapat dua tahap kebijakan yang 

berbeda, yaitu:  

1.1 Tahap penyusunan kebijakan dan program 

pemerintah, melalui penyusunan program lima 

tahunan dan program tahunan untuk melaksanakan 

RTRW.  

1.2 Tahap pengambilan keputusan kebijakan 

perizinan, yang terkait dengan pemanfaatan ruang 

perkotaan oleh masyarakat dan swasta yang melalui 

proses perizinan.  

2. Tahap pelaksanaan, ketika kebijakan dan program 

pemerintah yang terkait dengan pemanfaatan ruang akan 

dilaksanakan.  

3. Tahap pasca pelaksanaan, ketika kebijakan pemanfaatan 

ruang telah diputuskan atau pemanfaatan ruang telah 
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dilaksanakan, namun ternyata memberikan dampak bagi 

masyarakat dan/atau swasta.  

Tabel Tiga tahapan proses pemanfaatan ruang perkotaan dimana 

masyarakat dan swasta dapat ikut terlibat.  

 

 

C.2.  Bentuk Pelibatan  

Terdapat berbagai kemungkinan bentuk pelibatan 

masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang perkotaan, 

mulai dari pelibatan pasif hingga pelibatan aktif (lihat Gambar 2), 

atau dapat dikatakan, mulai dari memberikan masukan, diajak 

konsultasi sampai ikut memutuskan dalam proses kebijakan publik.  

 

Akan sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan 

pemerintah dan masyarakat setempat untuk menentukan bentuk 

pelibatan mana yang paling sesuai dan sejauh mana tingkat 

keterlibatan masyarakat, swasta diperlukan. Namun demikian 

terdapat beberapa bentuk pelibatan utama yang dapat didorong 

penyelenggaraannya oleh pemerintah, yaitu:  
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1. Memberikan dan membuka akses terhadap informasi.  

2. Membuka akses terhadap masukan.  

3. Membuka akses terhadap komplain atau keberatan atau 

pengaduan.  

4. Membuka kesempatan melakukan konsultasi atau mediasi 

atau pengambilan keputusan bersama.  

5. Membuka kesempatan untuk mengawasi pelaksanaan. 

Proses pelibatan masyarakat dan swasta yang diharapkan di 

masa depan adalah pelibatan aktif atau komunikasi dua 

arah, bukan saja pelibatan atau partisipasi pasif  

 

Gambar 2. Diagram kontinuum keterlibatan masyarakat.  

 

sebagaimana yang selama ini diatur dalam peraturan 

perundang-undangan penataan ruang yang masih terbatas pada 

komunikasi satu arah seperti partisipasi dengan cara memberikan 

informasi dan partisipasi melalui konsultasi.  
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Kondisi yang ideal adalah kebijakan publik perlu disusun 

melalui pelibatan publik, namun jika pelaksanaan pelibatan masih 

sulit dilaksanakan oleh pemerintah, maka paling tidak kegiatan 

pelibatatan masyarakat harus dilakukan jika:  

1. Memberikan dampak bagi pihak lain.  

2. Memerlukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki atau 

dikuasai oleh pihak lain.  

3. Memberikan dampak lingkungan.  

 

Berdasarkan berbagai tahap pemanfaatan ruang perkotaan seperti 

disebutkan di atas, maka bentuk pelibatan masyarakat dan swasta yang 

dapat dilakukan antara lain :  

1. Tahap penyusunan kebijakan dan program pemerintah  

Pemanfaatan ruang perkotan dilakukan melalui penjabaran RTRW 

ke dalam program tahunan dan program lima tahunan yang disusun 

oleh pemerintah. Dalam tahap penyusunan kebijakan dan program 

pemerintah, terdapat beberapa bentuk pelibatan masyarakat dan 

swasta, mulai dari pelibatan pasif hingga pelibatan aktif, 

sebagaimana disebutkan di bawah ini:  

a. Pemberitahuan ke publik mengenai adanya kegiatan 

penyusunan program tahunan atau lima tahunan 

pemanfaatan ruang perkotaan oleh pemerintah.  
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b. Pemberian masukan, informasi maupun keberatan bagi 

penyusunan program pemerintah.  

c. Penyelenggaraan konsultasi dengan masyarakat dan swasta 

untuk membahas masukan, informasi dan keberatan 

terhadap penyusunan program pemerintah.  

d. Penyusunan program pemerintah beserta pembiayaan-nya 

bersama-sama dengan masyarakat dan swasta.  

 

2. Tahap pengambilan keputusan kebijakan perizinan  

Pemanfaatan ruang perkotaan harus melewati prosedur 

perizinan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai 

dengan arahan dan rekomendasi yang ditetapkan pada RTRW dan 

ketentuan yang berlaku. Pengambilan keputusan perizinan 

pemanfaatan ruang dilakukan oleh pemerintah. 

 

Selama ini penerbitan perizinan dilakukan melalui proses 

yang tertutup antara pemerintah dan pemohon izin dan 

berlangsung tanpa melibatkan masyarakat, terutama masyarakat 

yang terkena dampak. Tidak adanya peran serta masyarakat dalam 

proses perizinan pemanfaatan ruang perkotaan menyebabkan tidak 

berfungsinya mekanisme kontrol terhadap proses perizinan, apalagi 

terhadap pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga sering terjadi 

ketidak-konsistenan antara RTRW dan pelaksanaan di lapangan.  
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Ketidakterbukaan proses perizinan menimbulkan konflik 

kepentingan yang berkepanjangan, dimana izin yang diterbitkan 

oleh aparat pemerintah lebih mencerminkan kepentingan pemohon 

izin dan mengabaikan kepentingan masyarakat setempat dimana 

hidup hukum adat dan nilai kebiasaan. Penerbitan izin cenderung 

berorientasi pada target pertumbuhan (termasuk target retribusi) 

dan tidak memperhitungkan tingkat kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat setempat serta pelestarian lingkungan.  

 

Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan 

ruang perkotaan yang dilandasi oleh prinsip keterbukaan dan 

demokrasi berarti memberikan kesempatan bagi masyarakat dapat 

terlibat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

penerbitan izin pemanfaatan ruang perkotaan apabila hal tersebut 

akan memberi dampak bagi kehidupan dan penghidupan 

masyarakat. Proses seperti ini secara tidak langsung akan 

meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat untuk 

mengawasi pemanfaatan ruang di lingkungan sekitarnya. Sehingga 

dalam jangka panjang konsistensi antara RTRW dan pelaksanaan 

di lapangan dapat terwujud.  
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Beberapa bentuk pelibatan masyarakat dan swasta pada 

tahap pengambilan keputusan kebijakan perizinan, antara lain:  

a. Pengumuman ke publik mengenai rencana pemanfaatan 

ruang oleh pemerintah yang terkait dan/atau pemohon izin.  

b. Pemberian masukan atau pengajuan keberatan oleh 

masyarakat dan swasta yang terkena dampak.  

c. Penyelenggaraan proses mediasi, debat publik atau resolusi 

konflik oleh pemerintah.  

 

3. Tahap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah 

 Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, 

mulai dari pelibatan pasif hingga pelibatan aktif, sebagaimana 

disebutkan di bawah ini:  

a. Pemberitahuan ke publik mengenai rencana pelaksana-an 

kebijakan dan program pemerintah.  

b. Pemberian informasi, masukan atau jawaban terhadap 

pertanyaan yang diajukan pemerintah atau pengajuan 

keberatan oleh masyarakat dan swasta yang terkena 

dampak.  

c. Penyelenggaraan konsultasi untuk membahas dan 

menerima masukan atau keberatan mengenai pelaksanaan 

kebijakan dan program pemerintah.  
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d. Penyediaan sumber daya oleh masyarakat dan swasta 

(dalam hal jasa atau tenaga kerja) untuk pelaksanaan 

kebijakan dan program pemerintah, demi demi mendapatkan 

imbalan atau upah.  

e. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan atau program 

secara bersama-sama, antara pemerintah, masyarakat 

dan/atau swasta, termasuk dalam hal pembiayaan dan 

pengunaan sumber daya.  

f. Pembentukan organisasi yang menghimpun pemerintah 

serta masyarat dan swasta yang terkena dampak untuk 

melaksanakan kebijakan atau program pemerintah, dimana 

peran masyarakat dan swasta beragam, mulai dari terlibat 

pada tahap perencanaan hingga memiliki kontrol atas 

berbagai keputusan dalam proses pelaksanaan.  

 

4. Tahap penyesuaian hasil pemanfaatan ruang  

Hasil pelaksanaan pemanfaatan ruang perkotaan baik yang 

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta, dan/atau 

keputusan pemanfaatan ruang perkotaan oleh pemerintah, kadang 

tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan/atau menimbulkan 

dampak tertentu. Misalnya hasil kegiatan penataan pasar, penataan 

PKL, pembangunan sarana tertentu. Di lain pihak, kadang 
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masyarakat atau swasta memiliki inisitiatif tertentu yang 

memerlukan dukungan pemerintah. 

 

Dalam hal ini, masyarakat dan swasta akan berusaha 

mempengaruhi kebijakan atau pelaksanaan pemanfaatan ruang 

yang telah dilakukan, melalui pemberian masukan atau keberatan 

kepada pemerintah. Pada tahap ini, pelibatan masyarakat dan 

swasta dapat berbentuk antara lain:  

a. Pembukaan akses terhadap masukan atau keberatan 

masyarakat dan swasta atas hasil pelaksanaan pemanfaatan 

ruang baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat 

dan swasta.  

b. Penyelenggaraan forum konsultasi untuk membahas 

masukan atau keberatan dan langkah penyelesaian oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan.  

 

C.3.  Metoda Pelibatan  

Kegiatan pelibatan memerlukan metoda, sarana atau media 

partisipasi yang tepat untuk melakukan konsultasi dan menghimpun 

berbagai pelaku pembangunan dalam suatu forum yang bertujuan 

mulai dari memberikan informasi, memperoleh masukan, 

berdiskusi, memecahkan masalah bersama, bekerjasama, resolusi 

konflik, negosiasi, mediasi, hingga mengambil keputusan bersama.  
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Terdapat beragam metoda yang dapat digunakan, masing-

masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta akan tergantung 

pada bentuk dan tingkat keterlibatan yang akan dilaksanakan.  

a. Pertemuan publik (public meeting), biasanya hanya 

bertujuan sebagai sarana komunikasi satu arah, dimana 

penyelenggara pemerintahan memberikan informasi 

mengenai suatu rencana pemanfaatan.  

b. Dengar pendapat publik (public hearing) mirip dengan 

pertemuan publik, namun dengar pendapat publik 

merupakan saran yang lebih baik untuk meningkatkan 

partisipasi, karena bertujuan tidak hanya memberikan 

informasi namun juga mengumpulkan pendapat dan reaksi 

masyarakat mengenai suatu rencana pemanfaatan.  

c. Lokakarya (workshop) dapat dibedakan berdasarkan 

tujuan pelaksanaannya, antara lain pemberian informasi dan 

peningkatan kesadaran masyarakat; pelatihan; perumusan 

kebijakan dan mempersiapkan pengambilan keputusan. 

Dalam berbagai kegiatan konsultasi publik, hal yang perlu 

ditekankan adalah kemampuan pemimpin pertemuan dalam 

melakukan menstrukturkan setiap pendapat, mediasi, 

mengarahkan dan menfokuskan diskusi pada solusi 

bersama. Peran pemimpin pertemuan sangat besar untuk 
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menjamin suatu pertemuan yang lancar, berhasil dan 

berorientasi pada tujuan, serta keterlibatan seluruh peserta 

forum pada proses tersebut.  

 

C.4. Mekanisme Pelibatan  

Mekanisme pelibatan mencakup empat tahap berbeda 

dimana masyarakat, swasta dapat terlibat dalam pemanfaatan 

ruang perkotaan. Mekanisme pelibatan akan sangat tergantung 

pada kesepakatan mengenai bentuk pelibatan dan sejauh mana 

tingkat keterlibatan masyarakat/swasta diperlukan, yang dapat 

ditentukan bersama-sama antara pemerintah dan 

masyarakat/swasta. Pembahasan semacam ini dapat dilakukan 

dalam forum TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) 

yang diperluas, dalam arti juga mengikutsertakan pelaku 

pembangunan di luar pemerintah, seperti organisasi non-

pemerintah, DPRD, dsb.  

 

Dengan cara seperti ini pemerintah bersama-sama dengan 

TKPRD yang diperluas, dapat secara luwes menyiapkan 

pendekatan pemanfaatan, mekanisme dan bentuk pelibatan yang 

paling tepat untuk digunakan pada masing-masing daerah / kasus.  
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Mekanisme pelibatan akan disesuaikan dengan karakter 

masing-masing tahap pelibatan. Namun demikian, mekanisme 

pelibatan perlu menggarisbawahi batasan administratif dimana 

kebijakan atau program pemerintah disusun, diputuskan dan 

dilaksanakan. Secara umum berdasarkan batasan administratif, 

mekanisme pelibatan dapat dibedakan atas:  

a. skala kota besar atau metropolitan  

b. skala kota atau kota kabupaten  

c. skala kota kecil atau bagian kota   

 

C.5.  Kelembagaan  

Proses pelibatan masyarakat dan swasta akan memerlukan 

bentuk kelembagaan yang tepat. Bentuk kelembagaan ad-hoc atau 

permanen pada lingkup instansi yang bertanggung jawab terhadap 

kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang perkotaan, dapat 

dibentuk sesuai kebutuhan penyusunan atau pelaksanaan 

kebijakan, program atau proyek tertentu.  

 

Di sisi lain, lembaga TKPRD yang telah dibentuk pada 

pemerintahan kota dapat dioptimalkan agar mengikutsertakan 

pelaku pembangunan di luar pemerintah (atau lembaga ekskutif), 

seperti DPR(D), organisasi non-pemerintah, dsb. TPRD yang 

diperluas ini berfungsi sebagai forum koordinasi dalam membahas 
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kebijakan, program atau proyek apa saja yang perlu dilaksanakan 

pelibatan masyarakat dan swasta, serta bentuk dan mekanisme 

yang seperti apa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian diatas maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Peran serta masyarakat dalam pengaturan tata ruang merupakan 

sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi, hal tersebut tercermin dari 

Pasal 33 UUD NRI, dalam tataran operasional peran serta 

masyarakat juga diatur dalam Undang-undang Penetaan Ruang 

yaitu  Nomor 26 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 

Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Masyarakat Dalam 

Penataan Ruang, melalui kedua peraturan perundang-undangan ini 

pemerintah berupaya memberikan peran bagi masyarakat untuk 

berperan secara optimal, dan jika dicermati dari pasal-pasal yang 

terkandung dalam peraturan tersebut terlihat bahwa peraturan 

penataan ruang yang terbaru telah jauh lebih lengkap dan 

komprehensip terutama yang mengatur mengenai keterlibatan 

masyarakat dalam tata ruang.  

2. Terdapatnya hambatan dalam pelaksanaan peran serta masyarakat 

dalam pengaturan tata ruang disebabkan oleh faktor internal dan 

eksternal yang terdapat pada masyarakat itu sendiri. Faktor internal 

seperti rendahnya pendidikan, pemahaman, kesadaran 
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implementatif, konsistensi, dan komitmen di kalangan masyarakat 

akan peran yang seharusnya dapat dilakukan, serta dari faktor 

eksternal seperti minimnya sosialisasi, kemudian pelibatan 

masyarakat yang hanya bersifat formalitas belaka, Namun demikian, 

walaupun banyak masyarakat yang pesimis dengan program-

program pelibatan peran masyarakat seperti ini, masih terlihat 

adanya antusiasme dari beberapa anggota masyarakat lainnya. 

3. Mekanisme pelibatan masayarkat dalam pengaturan tata ruang tidak 

hanya pada tahap perencanaan saja, padahal dinamika 

perkembangan kota justru lebih sering terjadi "di luar" rencana yang 

ada. Oleh karena itu masyarakat harus terus secara aktif berperan 

dalam proses pemanfaatan dan pengendalian ruang. Khususnya 

menyangkut proses-proses pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan pihak swsata yang sangat intens, masyarakat harus 

terus mengawasi dan aktif berperan serta dalam proses 

pengendalian ruang. Untuk mencapai kondisi dimana pemanfaatan 

ruang perkotaan dapat dilakukan dengan cara partisipatif oleh 

seluruh pelaku pembangunan, maka perlu adanya peran positif dari 

tiap pelaku pembangunan berdasarkan tugas dan kewenangannya 

masing-masing. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, ada beberapa upaya yang dapat 

dilakukan dalam meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan 

tata ruang, yaitu: 

1. Mempersiapkan peraturan, baik dalam bentuk Permendagri atau 

Pedoman (Juklak/Juknis) Pelibatan Peran Masyarakat dalam 

Penataan Ruang yang lebih teknis dan rinci, serta mudah dipahami, 

karena Permendagri yang ada sekarang dianggap masih belum 

teknis dan rinci. Peraturan ini harus bisa membedakan tingkat 

peran masyarakat sesuai dengan jenjang rencana kota dan tingkat 

kemampuan masyarakatnya (Tahap Pembelajaran, Pemberdayaan, 

atau Pembangunan Berbasis Masyarakat). 

2. Peraturan tersebut juga diharapkan dapat menggambarkan 

mekanisme pelibatan masyarakat secara berjenjang dalam bentuk 

forum FGD yang diselenggarakan secara memadai. Misalnya 

melakukan forum FGD mulai dari tingkat Kelurahan dengan 

kelompok terkecil berasal dari RW yang sama. Forum FGDnya pun 

dilakukan 3-4 kali (tidak hanya 2 kali), sehingga hasil pelibatan 

peran masyarakat benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, kampanye 

publik, dan  pelatihan kelompok masyarakat. Peningkatan 

kesadaran masyarakat ini juga perlu didukung oleh peraturan yang 

‘memaksa’ aparat untuk melakukannya. Kemudian, kelompok-
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kelompok masyarakat yang sudah dilatih tersebut diwadahi dalam 

suatu forum komunikasi, misalnya Forum Masyarakat Peduli 

Penataan Ruang, atau forum kelompok sosial lainnya, sehingga 

anggotanya dapat saling berinteraksi. 
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