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Legal and Organizational Analysis
of Participatory Village Spatial Planning

Executive Summary

The aim of spatial planning is to use the space with respect to the good
environment, national stability and the effective of legal availability on the
protected areas and the utilized areas as well. It is also to increase the society
welfare and avoid the negative impact to the environment. The spatial planning
is also needed in the village level since there are some potential conflicts on the
village boarder, the possibility of misuse of function and status of villages’ area
and the absence of the guideline for village government officer in planning of the
village spatial.

Law Number 24 of 1992 concerning Spatial Planning stipulated that the village
spatial planning objective are (a) to have an optimal, harmonize, and balance
village spatial planning with regards to human development (b) to increase the
function of the village area which is harmonise, syncron and balance between
environmental and the community life (c) to manage a better use of the area
related to increase of society welfare and to avoid and handle the negative
impact that occure to the nature, lingkungan buatan and the social environment.

The law that also related to village spatial planning is the law No. 22 of 1999
concerning Local Govenment (has been replaced by Law No. 32 of 2004). The
law stipulated that Desa is form as a legal entity of community who have their
own respective region with certain authority to manage and regulate the need
and interest of community based on the history and the customary right and
recognised as Marga, Nagari Kampung etc.

It is clear that Desa has certain authority to manage their region. Part of the
authority is into develop the village spatial planning (Rencana Tata Ruang
Desa/RTRD), which explain the use of the spatial both in the function and the
status. Through the planning, the form and the desa area could be different
since Desa could change into Nagari or other form. In South Sumatera, there is
no new form of Desa with its spatial planning because of the absence of the
unbrella policy and regulation on it where provide a clear and adequate
guidance.

However, Its shows the low attention of provincial and kabupaten government.
Other problem is that the village government apparatus have a limited knowledge
on the village spatial planning. Its put the landuses are badly manage and
misdirection. The unclear of village spatial planning has also create conflict
among the community and between the villages.
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To have a good and based on the real condition spatial planning will be
determine by the technical stage of the process, and also require public
participation. Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 69 Tahun
1996, govern that community has right to:

a. To participate in the planning, uses and control of spatial
b. To have an open access on the planning of regional spatial and the detail

of spatial planning
c. To have benefit of using spatial and or the increase of spatial values

based on the consequences of spatial planning,
d. To have a sufficient compensation for the damage or condition caused by

development due to spatial planning.

Pratically the spatial planning often ignore the community right to participate
though the spatial planning is develop in the area that belong to the community
or part of community rights.

To have and promote a village spatial planning needs support from local
government through enacting a local regulation regarding guidance of village
spatial planning. Related to the institutional aspect, the framework could be
develop through comparing into the kabupaten’s with the village scale.

In term of institutional aspect, in national level, there is a Badan Koordinasi
Penataan Ruang National (National Spatial Planning Coordination Agency), while
in the provincial level the agency recognised as Badan Koordinasi Penataan
Ruang Propinsi (Provincial Spatial Planning Coordination Agency) which is lead
by Governor. In Kabupaten level, known as Badan Koordinasi Tata Ruang
Daerah Kabupaten/Kota (Kabupaten Spatial Planning Coordination Agency). In
her activities, the aboved agencies may invite imput from professional
organization, academician, business and wide community.

Village spatial planning should be develop based on the needs, capacity and the
context of existing social, economy and culture. Furthermore, based on the law
and institutional observation and the analysis, the policy steps that need to be
taken include:

1. In Kabupaten/Kota level, we need to develop a local regulation (Peraturan
Daerah) regarding guidance of Village Spatial Planning. Local
Government has authority to establish this law since Law No. 32 of 2004
gives its opportunity. The law will guide the villages to follow some
common steps and avoid the conflict among the villages.

2. Village Spatial Planning should be enacting through a Peraturan Desa
(Village regulation). The Perda may be develop eventhough the Perda
regarding Guidance has not enacting yet.

3. The institutional framework for spatial planning in the village may be
develop similar to the kabupaten’s institution, but with different level.
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4. Related to the processes, the spatial planning process in village level may
be develop similar to the kabupaten, but with more spesific dan based on
village scale.

5. To have a participatory village spatial planning, we need to enhance the
village apparatus knowledge and capacity on definition, objective and the
benefit of spatial palnning, as well as civic education, good village
governmance principle and approach, village legal drafting, negotiation
and conflict resolution.

The present of a good and clear spatial planning will create a legal certainty,
administration order, the opportuniy for economic growth and the social welfare
both in the villages as well as in kabupaten level.
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Analisis Hukum dan Kelembagaan
Penataan Ruang Desa Secara Partisipatoris

Ringkasan Eksekutif

Penataan ruang bertujuan agar ruang dapat dimanfaatkan dengan
memperhatikan lingkungan hidup, ketahanan nasional dan terselenggaranya
pengaturan mengenai kawasan-kawasan yang dilindungi dan kawasan-kawasan
yang dapat dibudidayakan atau dimanfaatkan. Selain itu, penataan ruang
dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah
munculnya dampak negatif terhadap lingkungan. Pentingnya Penataan ruang
tersebut, termasuk pada tingkat desa. Sebab, Kondisi faktual di lapangan
menunjukkan bahwa di desa terdapat potensi konflik tata batas, kemungkinan
penyimpangan fungsi dan status kawasan desa serta kebutuhan aparat
pemerintah desa dalam merencanakan pengelolaan wilayah desa untuk jangka
panjang.

Secara spesifik, Undang-undang No. 24 Tahun 1994 menyebutkan bahwa
penataan ruang perdesaan bertujuan untuk (a) mencapai tata ruang kawasan
perdesaan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan
kehidupan manusia; (b) meningkatkan fungsi kawasan perdesaan secara serasi,
selaras, dan seimbang antara perkcmbangan lingkungan dengan tata kehidupan
masyarakat (c) mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran
rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan
alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.

Selain peraturan penataan ruang, kerangka hukum yang sangat penting
berkenaan dengan penataan ruang desa adalah pengaturan tentang otonomi
desa. UU No. 22 Tahun 1999 (dan penggantinya UU No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan desa sebagai bentuk kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dengan kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat, seperti Marga, Nagari, Kampung dan sebagainya.

Desa memiliki kewenangan yang diakui oleh undang-undang terutama untuk
mengelola wilayah desa sesuai batas-batas suatu desa. Kewenangan tersebut
termasuk diantaranya kewenangan untuk membuat rencana tata ruang desa
(RTR Desa), yang menjelaskan fungsi maupun status dan peruntukannya.
Dengan peluang tersebut, selain dibutuhkannya suatu RTR Desa, ada
kemungkinan luasan dan bentuk pengelolaan desa dengan bentuk barunya akan
berubah pula, berkaitan dengan perubahan desa ke bentuk Nagari atau bentuk
lainnya. Patut dicatat bahwa sejauh ini perangkat hukum daerah, baik di tingkat
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propinsi maupun kabupaten di Sumatera Selatan belum memberikan arahan
yang cukup memadai tentang Penataan ruang Perdesaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian berbagai pihak, baik Pemerintah
Propinsi maupun Pemerintahan Kabupaten terhadap masalah penataan ruang
perdesaan masih sangat lemah. Di sisi lain, Pemerintahan Desa pada umumnya
belum punya wawasan yang memadai untuk memikirkan tata ruang desanya.
Hal tersebut telah menyebabkan peruntukan kawasan desa berkembang tanpa
arah dan tanpa rencana. Ketidakjelasan penataan ruang tersebut sekaligus telah
dan berpotensi untuk memunculkan konflik antara warga dan antara desa.

Proses penyusunan suatu rencana tata ruang sangat menentukan dalam
memperoleh rencana tata ruang yang baik dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Proses tersebut selain meliputi tahapan-tahapan teknis, juga mensyaratkan
adanya pelibatan masyarakat setempat. Peran serta masyarakat tersebut
merupakan suatu keharusan , sebagaimana diatur di dalam PP No. 69 Tahun
1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewejiban Serta Bentuk dan Tata Cara
Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah tersebut
menyebutkan bahwa dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak untuk:

a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana ruang
kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan

c. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat dari penataan ruang, dan

d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya
sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
rencana tata ruang.

Sayangnya yang justru sering terdengar dan terjadi dalam praktek penyusunan
rencana tata ruang di lapangan adalah penyusunan rencanan tata ruang yang
tidak melibatkan masyarakat, walaupun penataan ruang yang dilakukan sangat
terkait dengan kawasan-kawasan yang menjadi milik masyarakat, atau
kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mendorong disusunnya penataan ruang desa, dibutuhkan adanya
dukungan pemerintah daerah kabupaten untuk mengeluarkan peraturan daerah
yang memberikan arah dan pedoman bagi penataan ruang desa. Sementara itu,
untuk perangkat kelembagaan, kerangka yang akan dikembangkan dapat
dengan melihat kepada kelembagaan penataan ruang di tingkat yang lebih
tinggi, seperti di kabupaten namun dalam skala desa, yang memungkinkan untuk
dikembangkan serta dijalankan suatu desa.

Untuk aspek kelembagaan, di tingkat nasional, terdapat Badan Koordinasi
Penataan Ruang Nasional. Di tingkat Propinsi terdapat Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah Propinisi/BKTRDP) yang tugas dan tanggungjawab
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koordinasinya ada pada Gubernur. Sementara itu di tingkat kabupaten/kota
terdapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Untuk perumusan dan
pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, BKPRD Provinsi dan atau
kabupaten/Kota dapat mengundang Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia
Usaha dan Masyarakat.

Penataan ruang desa hendaklah dilakukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan
dan dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
Berdasarkan penelusuran dan analisis atas kerangka hukum dan kelembagaan,
beberapa langkah-langkah kebijakan yang perlu untuk dipertimbangkan untuk
segera dijalankan adalah:

6. Di tingkat Pemerintah kabupaten/kota, agar dibuat Peraturan Daerah yang
menjadi pedoman penataan ruang desa. Pemda memiliki kewenangan
pembuatan pedoman untuk itu sebagaimana diatur di dalam UU No. 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000.
Pedoman ini sangat penting sekaligus mendesak, agar masing-masing
desa tidak mengambila inisiatif sendiri-sendiri, yang justru akan menjadi
persoalan tersendiri pula.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (RTRWD) agar diundangkan melalui
Peraturan Desa sehingga menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Desa. Peraturan Desa tentang RTRWD ini dapat
dikeluarkan sambil menunggu adanya peraturan di tingkat
kabupaten/kota.

8. Untuk kelembagaan penataan ruang kiranya kerangka atau format
kelembagaan yang dkembangkan sejalan dengan kerangka kelembagaan
yang terdapat di propinsi dan kabupaten, namun tentunya untuk skala dan
scoope desa.

9. dari sudut proses, alur yang penulis usulkan juga sama dengan alur
proses yang dilakukan di dalam proses Penataan ruang tingkat
kabupaten/kota dengan proses yang disesuaikan dengan jelas dan
spesifik skala ruang desa tersebut.

10.Untuk mendukung proses penataan ruang secara partisipatif di tingkat
desa dalam kabupaten, maka perangkat desa terkait perlu diberikan
pelatihan tentang penataan ruang desa partisipatif yang dapat
memberikan pemahaman kepada mereka tentang pengertian, tujuan,
manfaat dan proses penataan ruang desa.

11.Selain materi penataan ruang desa, maka perlu pula diberikan pelatihan
tentang negara dan hak-hak warganegara, termasuk penjelasan
mengenai hubungan masyarakat (warga negara) dengan Pemerintah.
Materi yang dikenal sebagai civic education tersebut, adalah materi dasar
bagi penataan pemerintahan desa dalam arti luas.

Selain materi-materi tersebut diatas, akan sangat baik sekali apabila masyarakat
dan perangkat beberapa desa yang berdekatan diberikan pelatihan tentang
perancangan peraturan desa, pengelolaan konflik, keahlian negosiasi serta
pengembangan usaha masyarakat skala kecil.
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Adanya kejelasan atas penataan ruang desa, pada dasarnya akan memberikan
kepastian hukum, tertib administrasi, peluang-peluang pengembangan ekonomi
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bukan saja untuk desa semata,
akan tetapi sekaligus juga berdampak penting bagi penyelenggaraan
pemerintahan kabupaten, Pemerintahan propinsi dan Nasional.
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PENGANTAR

Penataan ruang desa selama ini telah terabaikan, walau jelas-jelas hal tersebut sangat
penting. Adanya rencana tata ruang desa yang baik sangat dibutuhkan sebagai
pedoman pemanfaatan lahan, baik dari sudut fungsi dan status, dan sekaligus dalam
memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Penataan ruang akan memetakan
kawasan-kawasan yang potensial dan bernilai tinggi maupun kawasan rawan bencana
dan kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu tata ruang
yang baik sekaligus pula menjadi pencegah terjadinya konflik antara masyarakat di
dalam satu desa atau antara satu desa dengan desa yang lain, menyangkut batas-
batas kepemilikan.

Pengabaian penataan ruang desa selama ini, tidak dapat dilepaskan dari pendekatan
pemerintah yang sentralistik dan pengabaian masyarakat untuk terlibat di dalamnya.
Untuk itulah, perubahan kebijakan dalam penataan ruang yang tadinya bersifat top-
down menjadi bottom-up, diharapkan akan menghasilkan suatu rencana tata ruang
menjadi lebih akurat, sesuai konteks lapangan khususnya dalam penataan ruang desa.

Dalam rangka memberikan kepastian perencanaan tata ruang desa, South Sumatera
Forest Fire Management Project (SSFFM) berinisiatif untuk membuat analisis hukum
dan kelembagaan tentang penataan ruang Desa. Tujuan dari penulisan analisis ini
adalah, pertama, untuk melihat kerangka hukum dan kelembagaan penataan ruang
desa yang ada saat ini, khususnya di beberapa desa di Propinsi Sumatera Selatan.
Kedua, untuk mengetahui langkah-langkah yang mungkin dilakukan di dalam penataan
ruang desa, sehingga penataan ruang tersebut dapat berjalan dengan baik,
partisipatoris dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terima kasih kepada SSFFMP yang telah memberikan kesempatan kepada penulis
untuk terlibat aktif di dalam project dan dalam memfasilitasi pertemuan dengan
berbagai pihak, termasuk melakukan presentasi dan diskusi yang bersifat dinamis.
Semoga dokumen ini memberikan manfaat dan dapat membantu misi SSFFMP untuk
meyakinkan berbagai pihak khususnya masyarakat dan aparat pemerintahan desa di
Sumatera Selatan untuk mulai menata pemanfaatan kawasan hutan dan lahan di desa
mereka secara lebih baik dan minim dari kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan
lahan.

Palembang, 29 Nopember 2004

Sulaiman N. Sembiring
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Tata Ruang Desa: Agenda yang terlupakan?
Salah satu ciri utama dari politik pemerintahan rejim orde baru (1966-1999) adalah
pengelolaan negara secara sentralistik berbagai bidang kehidupan. Dalam pengelolaan
sumberdaya alam, ciri tersebut antara lain ditandai dengan dari melekat kuatnya setiap
kewenangan, baik yang bersifat perencanaan, pemberian izin pemanfaatan,
pelaksanaan pengawasan, maupun perlindungan di tangan Pemerintah Pusat.
Instansi-intansi Pusat dibentuk dan diletakkan di daerah seperti yang dulu dikenal
sebagai kantor wilayah dan unit pengelola teknis (UPT). Pendekatan sentralistik
tersebut dapat kita temukan di sektor pertambangan, sektor kehutanan atau pertanian,
dan sektor-sektor / bidang yang lain termasuk terhadap peruntukan suatu kawasan di
wilayah perdesaan.

Dalam penataan ruang, pendekatan sentralistik tampak dari kebijakan yang
menetapkan bahwa rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), yang disiapkan
oleh Pemerintah Pusat adalah pedoman penataan ruang propinsi dan kabupaten.
Kemudian Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) merupakan pedoman bagi
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan seterunya. Intinya, prosesnya
penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang) yang dilakukan
bersifat dari atas ke bawah (Top-down).

Kendali terpusat tersebut menyebabkan daerah tidak memiliki kewenangan yang
cukup maupun keleluasaan yang memadai untuk menata ruang dan untuk mengelola
sumberdaya alam di wilayahnya.

Penataan ruang desa tidak jelas statusnya. Yang umum dikenal masyarakat desa
adalah apa yang disebut batas desa1, yang berfungsi untuk membedakan antara satu
desa dengan desa yang lain. Tidak ada wilayah-wilayah yang diakui berdasarkan
peraturan desa, yang berkaitan dengan ruang desa dalam arti sungai, danau, hutan
maupun kawasan pertanian dan wilayah berburu, ataupun wilayah-wilayah lindung dan
keramat. Hasil kunjungan Tim Konsultan SSFFMP ke sejumlah desa di Kabupaten
Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin menemukan bahwa desa-desa
yang dikunjungi belum memiliki rencana tata ruang desa (RTRD). Bahkan perangkat
desa (kepala desa dan badan perwakilan desa/BPD) pun tidak memahami RTRD dan
tujuannya2.

Paska turunnya rejim Suharto pada tahun 1998, Pemerintah dan legislatif tampaknya
menyadari bahwa pola pemerintahan yang sentralistik memiliki berbagai kelemahan
dan telah menyuburkan praktik korupsi dan kolusi, dan sekaligus menciptakan
kesenjangan pembangunan antara di Pusat dan di daerah. Melalui Undang-undang
No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Selain mengatur hal-hal yang terkait dengan otonomi daerah,
undang-undang ini sekaligus pula memberikan pengaturan khusus tentang desa, yang
berbeda dengan desa sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun
1979 Tentang Pemerintahan Desa.

1 Diskusi dengan anggota BPD Desa Mangsang, 1 Nopember 2004.
2 Kunjungan penulis dengan tim yang lain pada tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 3 Nopember 2004.
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Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengartikan bahwa Desa atau yang disebut
dengan nama lain3, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa memiliki momentum untuk kembali tumbuh dan berkembang serta mengakar ke
masyarakatnya, sekaligus mendapat peluang untuk membenahi tata ruang desa.
Dalam hubungan dengan persoalan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, hal
tersebut sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kepedulian masyarakat
terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

1.2. Tujuan Analisis
Analisis ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kerangka hukum dan
kelembagaan penataan ruang/pemanfaatan lahan, baik pada tingkat nasional, regional
maupun lokal.

Secara spesifik, analisis ini akan mengkaji dasar hukum bagi perencanaan tata ruang
desa, termasuk langkah-langkah yang mungkin untuk dilakukan; menampilkan
dan/atau merekomendasikan kerangka hukum prosedur perencanaan penataan ruang
yang dapat diadopsi atau diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan
masyarakat atau publik; serta Mengintegrasikan perencanaan /pemanfaatan lahan
Desa dengan kabupaten termasuki dengan proses perencanaan pembangunan pada
tingkat kabupaten.

Pada akhirnya analisis ini akan merekomendasikan pilihan hukum dan kelembagaan
bagi penyusunan tata ruang dan perencanaan pembangunan melalui konsultasi publik
sehingga substansi maupun implementasinya diharapkan dapat dijalankan secara
baik.

1.3. Waktu dan Batasan Analisis
Mengingat bahwa waktu yang tersedia untuk melakukan analisis ini relatif singkat (22
hari kerja efektif), maka analisis ini dibatasi dan difokuskan pada 2 isu hal pokok terkait
dengan agenda di atas yakni, analisis atas Dasar Hukum Penataan Ruang Desa dan
Analisis atas Penyusunan Peraturan Desa.

1.4. Metodologi
Selain melakukan analisis terhadap dokumen peraturan perundang-undangan maupun
kerangka kelembagaan yang ada secara tertulis , penulis (bersama Tim Land Use
Planning/LUP) berkesempatan melakukan kunjungan lapangan ke OKI (Desa Ujung
Tanjung, Desa Riding dan ke Musi Banyuasin (Desa Muara Medak dan Desa
Mangsang) serta diskusi yang dilakukan oleh Multi Stakeholders Forum (MSF).
Kunjungan ke lapangan tersebut sangat memperkaya penulis dalam memahami realita
yang ada di lapangan. Lebih lanjut sejumlah diskusi formal dan informal yang menarik
dengan berbagai pihak, baik di desa maupun di Palembang, telah pula melengkapi
analisis hukum dan kelembagaan ini.

1.5. Landasan Teori
Hukum dan kelembagaan yang akan dikaji dalam dokumen ini adalah hukum dan
kelembagaan yang mengatur dan mengarahkan penataan ruang, khususnya yang
menyangkut penataan ruang desa di beberapa desa di Sumatera Selatan.

3 Contoh Desa dengan sebutan lain tersebut menurut UU No. 22 Tahun 1999 di atas antara lain seperti Nagari,
Kampung, Huta, Bori dan Marga. Lihat Penjelasan Pasal 93 ayat (1).



6

Hukum yang dimaksud di sini adalah yang memenuhi tiga syarat, yakni syarat yuridis,
yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat oleh badan-badan resmi
negara (baik legislatif ataupun eksekutif); memenuhi syarat sosiologi, dimana hukum
tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat, dan ; memenuhi syarat filosofis,
bahwa hukum tersebut sesuai dengan falsafah masyarakat itu sendiri4. Selain tiga
syarat tersebut, khususnya dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam perlu
ditambahkan pula syarat ekologis, yaitu peraturan tersebut dibuat berdasarkan kondisi
dan status terakhir sumberdaya alam yang ada, baik potensi maupun tingkat
kerentanannya. Hukum dalam konteks ini, harus dipahami bukan hanya untuk
mencapai ketertiban dan keadilan saja, akan tetapi dapat pula berperan sebagai
sarana untuk merubah/memperbaharui masyarakat (law as a tool of engineering)5.
Demikian pula yang dimaksud dengan aspek kelembagaan, adalah kelembagaan yang
memuat empat syarat di atas.

Permasalahan hukum dan kelembagaan penataan ruang desa berkaitan sekurang-
kurangnya dengan 4 jenis peraturan perundang-undangan atau hukum dan
kelembagaan, yaitu:

1. hukum dan kelembagaan yang terkait dengan desa,
2. hukum dan kelembagaan yang terkait dengan penataan ruang
3. hukum dan kelembagaan yang terkait dengan perundang-undangan sektoral,
4. hukum yang terkait dengan perancangan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, sesuai dengan hierarki peraturan
perundang-undangan yang ada, pada dasarnya lahir dari kekuasaan perundang-
undangan (pouvoir legislatif), dari kekuasaaan kepala negara yang merangkap kepala
pemerintahan (pouvoir reglementarie) dan yang lahir dari kekuasaan eksekutif (pouvoir
executif).

Hukum dan kelembagaan tersebut akan dikaji berdasarkan hierarki peraturan
perundang-undangan yang ada, yaitu:

4 Waluyadi, S.H., Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif, Penerbit Djambatan, 2001, Hal 40.
5 Ibid, Hal. 82.

PENATAAN
RUANG

OTONOMI
DAERAH

PER-UU-AN
SEKTORAL

PERANCANGAN
PERATURAN PERUUAN

UUD 1945
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a. Undang-undang Dasar 1945
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
c. Peraturan Pemerintah,
d. Peraturan Presiden, dan
e. Peraturan Daerah6.

Terkait erat dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam hierarki
tersebut di atas, sebagai alat bantu analisis akan digunakan sejumlah asas hukum
yang dianut oleh Undang-undang No. 10 Tahun 2004 yaitu:

1. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai,

2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis
peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang
berwenang,

3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi buatan, bahwa dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya,

4. Asas dapat dilaksanakan, dimana setiap peraturan yang dibuat harus
memperhitungkan efektifitas peraturan tersebut di dalam masyarakat,

5. Asas kedayaangunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaatn
dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara,

6. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,
sistematika, dan pilihan kata dan terminologi, serta bahasa hukum yang mudah
dimengerti, sehingga tidak memunculkan berbagai interpretasi dalam
pelaksanaannya,

7. asas keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunana dan pembahasan
bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan.

6 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7.
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BAB II
KERANGKA HUKUM PENATAAN RUANG

Bahasan terhadap kerangka hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan penataan ruang ini akan menelusuri sekilas pengaturan yang berkaitan dengan
penataan ruang itu sendiri, kebijakan otonomi daerah, kebijakan sektor-sektor terkait
dan kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, terlebih dahulu ada baiknya kita lihat ketentuan yang diatur oleh UUD
1945, yang telah mengalami sejumlah perubahan. Di dalam Perubahan Kedua UUD
1945 Pada Sidang Umum MPR Tahun 2000 terhadap ketentuan Pasal 18, berkaitan
dengan desa disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur di dalam
undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur di dalam undang-undang7.

2.1. PENATAAN RUANG
Pembentukan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang yang
merupakan peraturan induk bagi penataan ruang dimaksudkan agar pengelolaan
sumberdaya alam yang ada di darat, di laut dan di udara dapat dilakukan secara
terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan
berkelanjutan. Penataan ruang yang dimaksud disini adalah proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Undang-undang ini berlandaskan kepada asas atau prinsip bahwa pemanfaatan ruang
bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi,
selaras, seimbang, dan berkelanjutan; dan keterbukaan, persamaan, keadilan, dan
perlindungan hukum8.

Adapun tujuan dari penataan ruang adalah:
a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan

budi daya;
c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:

1) mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;
2) mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan

secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia;

4) mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta
menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;

5) mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan9.

7 UUD 1945, Pasal 18B
8 Undang-undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, Pasal 2.
9 Ibid, Pasal 3.
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Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban, disebutkan bahwa setiap orang
berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan wajib pula menaati
rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sementara itu setiap orang juga berhak
untuk:
1. menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat

penataan ruang
2. mengetahui rencana tata ruang
3. berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang, dan
4. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Berdasarkan fungsi utamanya, penataan ruang meliputi kawasan lindung
dan kawasan budi daya dan berdasarkan aspek administratif meliputi ruang
wilayah Nasional, wilayah Propinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota10. Sementara itu
berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan melipuli kawasan perdesaan,
kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu11.

Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian,
keselarasan, dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi
waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan. Selain itu
juga harus mempertimbangkan aspek pengelolaan secara terpadu berbagai
sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang.
Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola
pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna
udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:
a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan

antara wilayah serta keserasian antar sektor;
c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau

masyarakat;
d. penataan ruang wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, RTRW propinsi berfungsi antara lain sebagai penjabaran strategi dan
arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan
struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi, dan sebagai pedoman untuk penataan
ruang wilayah kabupaten/kota yang merupakan dasar dalam pengawasan perijinan
lokasi pembangunan.

Terus ke skala yang lebih rendah dan sektoral, selanjutnya Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota menjadi pedoman untuk:

a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah
Kabupaten/Kota;

b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan
antar wilayah Kabupaten/Kota serta keserasian antar sektor;

c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau
masyarakat di Kabupaten/Kota;

10 Istilah Propinsi sebelumnya selalu disebut Propinsi Wilayah Tingkat I. Sementara itu Istilah
Kabupaten/Kota selalu disebut Kabupaten/Kotamadya Wilayah Tingkat II. Untuk selanjutnya akan
disebut Propinsi, Kabupaten/kota.
11 Ibid, Pasal 7.
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d. penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten/Kota;
e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan

pembangunan.

Undang-undang selanjutnya mengatur bahwa penataan ruang kawasan perdesaan,
penataan ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan tertentu
diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah Nasional atau wilayah
Propinsi atau wilayah Kabupaten/Kota12.

Penataan ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diselenggarakan
untuk:

a. mencapai tata ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang
optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan kehidupan
manusia;

b. meningkatkan fungsi kawasan perdesaan dan fungsi kawasan perkotaan
secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkcmbangan lingkungan
dengan tata kehidupan masyarakat;

c. mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan
mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam,
lingkungan buatan, dan lingkungan sosial13.

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional berjangka waktu 25 tahun dan ditetapkan
dengan peraturan pemerintah. Sementara itu RTRW Propinsi yang berjangka waktu 15
tahun, dan RTRW Kabupaten/kota yang berjangka waktu 10 tahun ditetapkan dengan
peraturan daerah masing-masing.

2.2. LINGKUNGAN HIDUP
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
menyebutkan bahwa ruang lingkungan hidup meliputi ruang, tempat NKRI yang
berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan
yurusdiksinya. Sumberdaya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah14.

Pengelolaan lingkungan hidup (PLH) diselenggarakan dengan asas tanggungjawab
negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa15. Sasaran dari
PLH adalah:

1. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia
dan lingkungan hidup,

2. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki
sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup,

3. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa yang akan
depan,

4. tercapainya fungsi kelestarian lingkungan hidup
5. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana, dan

12 Ibid, pasal Pasal 23
13 Ibid, Pasal 10.
14 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 8.
15 Ibid, Pasal 3.
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6. terlindunginya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah
negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup16.

Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang (PLH) dan penataan ruang
dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat.

Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh
perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri. Dalam rangka mewujudkan
keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional, Pemerintah Pusat
dapat:

1. melimpahkan wewenang PLH kepada perangkat di wilayah,
2. mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah

Pusat dalam pelaksanaan PLH di daerah
3. menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan urusan tersebut ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah17.

Undang-undang ini menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan
secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya non-hayati,
perlindungan sumberdaya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan nasional dikoordinasi oleh Menteri.

Dalam kaitannya dengan prizinan, ditentukan bahwa setiap usaha dan /atau kegiatan
yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib
memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan
usaha kegiatan. Dalam menerbitkan izin tersebut, pejabat yang berwenang wajib
memperhatikan:

a. rencana tata ruang
b. pendapat masyarakat, dan
c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan

dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut18.

2.3. OTONOMI DAERAH
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah
pengganti UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jika dihitung sejak
Indonesia merdeka, undang-undang ini merupakan pengaturan atau undang-undang
ke-8 tentang otonomi daerah.

Perlu dipahami bahwa secara kronologis keberadaan UU No. 32 Tahun 2004 dimulai
dari diundangkannya TAP MPR No. XV Tahun 1998 Tentang Pemerintahan Daerah
dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI. Berdasarkan
mandat TAP MPR tersebutlah kemudian dibentuk UU No. 22 Tahun 1999, dan
sekaligus pula UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan di
Daerah. Perubahan kedua UUD 1945 pada Tahun 2000 dan TAP MPR No. IV Tahun
2000 kemudian memperkuat sekaligus menegaskan pelaksanaan otonomi daerah.
Lihat skema-1.

Sebagaimana pendahulunya, UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa Pemerintah
Daerah (yang terdiri dari Pemerintahan propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota)

16 Ibid, Pasal 4.
17 Ibid, Pasal 12 dan 13.
18 Ibid, Pasal 19.
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mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan
asas pembantuan19. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya
kecuali yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan tersebut pemerintah daerah memiliki hubungan dengan Pemerintah
Pusat dan pemerintahan lainnya.
Sesuai dengan batasan yang termaktub di dalam ketentuan umum, otonomi adalah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan20.

Skema-1.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 secara jelas membagi kewenangan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota sebagai berikut,
sebagaimana tabel-1.

19 UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4).
20 Selain otonomi dikenal pula: (1) Desentralisasi, yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem NKRI,
(2) Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai
wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan (3) Tugas Pembantuan, adalah
penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/kota
dan /atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

UU No. 22/1999

UU No. 32/2004
Pemerintahan Daerah

TAP MPR
NO. XV/1998

TAP MPR
NO. IV/2000

UUD 1945
Ps. 18, 18A, 18B

PP NO. 25/2000

PERDA /
SK KEPALA DAERAH
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Tabel 2.1. kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/kota

KEWENANGAN
PEMERINTAH
PUSAT21

KEWENANGAN
PEMERINTAH PROPINSI

KEWENANGAN
PEMERINTAH KAB/KOTA

a. Politik Luar Negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Yustisi
e. Moneter dan fiskal

nasional
f. Agama

Urusan Wajib, skala prop :
a. Perencanaan dan

pengendalian
pembangunan

b. perencanaan,
c. pemanfaatan, dan

pengawasan tata ruang
b. penyelenggaraan

ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat,
dst.

Urusan Wajib, skala kab/kt:
a. Perencanaan, pemanfaa-

tan dan pengawasan tata
ruang

b. pengendalian lingkungan
hidup

c. dst.
Selain itu Daerah yg memiliki
laut berwenang mengelola
sumberdaya di wilayah laut
yang meliputi (a) eksplorasi,
eksploitasi, konservasi, dan
pengelolaan kekayaan laut
(b) pengaturan administratif
(c) pengaturan tata ruang (d)
penegakan hukum thd
peraturan yang dikeluarkan
oleh daerah atau yang
dilimpahkan ewenangannya
oleh Pemerintah (e) ikut serta
dalam pemeliharaan
keamanan dan (f) ikut serta
dalam pertahanan
kedaulatan.

Undang-undang menetapkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumberdaya di
wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan / atau
ke arah perairan kepulauan untuk propinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan propinsi
untuk kabupaten/kota.

Mengenai desa, undang-undang ini menyebutkan bahwa desa atau yang disebut
dengan nama lainnya22, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Pengertian ini pada dasarnya tidak
berbeda dengan yang terdapat di dalam di dalam UU No. 22 Tahun 1999.

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa23.
Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti

21 UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 10 ayat (3). Berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999, UU ini tidak mencantumkan
bahwa terdapat kewenangan bidang lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti kebijakan
perencanaan nasional, pembangunan nasional secara makro, dst. Hal ini bisa jadi memunculkan persoalan
berikutnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
22 Desa yang dimaksud antara lain Nagari di Sumbar, Gampong di NAD, Lembang di Sulsel, Kampung di Kalimantan
dan Papua, serta Negeri di Maluku.
23 Istilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelumnya tidak dikenal di dalam UU No. 22 Tahun 1999. Yang
dikenal adalah Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang berfungsi mengayomi adat



14

perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari pelaksana teknis lapangan seperti
Kepala Urusan (KAUR), Kepala Dusun dan sebagainya. Sekretaris desa diisi dari
pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala
Desa, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa,
3. tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, pemerintah Propinsi, dan/atau

pemerintah kabupaten/kota, yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan
prasarana serta sumberdaya, dan

4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa. (Ini dasar untuk membuat tata ruang. Lihat di UU tata
ruangnya sendiri)24.

Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan
keputusan bersama, dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, sesuai
kewenangannya. Selain itu desa dapat pula melakukan kerjasama dengan Pihak
Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pembangunan yang dilakukan di kawasan perdesaan yang dilakukan oleh
Kabupaten/Kota, atau oleh Pihak Ketiga, mengikutsertakan pemerintah desa dan
badan permusyawaratan desa, yang diatur melalui Perda, dengan memperhatikan:

1. Kepentingan masyarakat desa,
2. kewenangan desa,
3. kelancaran pelaksanaan investasi,
4. kelestarian lingkungan hidup, dan
5. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum25.

Berkaitan dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang. Sumber pendapatan desa terdiri dari (1) pendapatan asli desa, (2)
bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (3) bagian dari dana
perimbangan pusat dan daerah (4) bantuan dari Pemerintah Pusat, propinsi dan
Kabupaten/kota, dan hibah dan sumbangan pihak ketiga. Pengelolaan keuangan desa
dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran
dan pendapatan belanja desa.

PP No. 25 Tahun 2000
Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonom adalah turunan dari Undang-
undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Materi yang diatur adalah
hal-hal yang menyangkut kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota , sebagaimana diatur di dalam UU No. 22
Tahun 1999, adalah mencakup seluruh bidang pemerintahan di luar dari kewenangan
Pemerintah Pusat dan Propinsi tersebut26.

istiadat, membuat Peraturan Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
24 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 206 dan 207.
25 Ibid, Pasal 215.
26 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7.
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Untuk penataan ruang, peraturan pemerintah (PP) ini menetapkan bahwa kewenangan
Pemerintah Pusat meliputi; penetapan tata ruang nasional berdasarkan kepada tata
ruang kabupaten/kota dan propinsi. Kewenangan lainnya adalah penetapan kriteria
penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada daerah aliran sungai,
pengaturan tata ruang perairan di luar 12 mil dan fasilitasi kerjasama penataan ruang
propinsi27.

Akan halnya kewenangan Pemerintah Propinsi meliputi penetapan tata ruang propinsi
berdasarkan kesepakatan antar propinsi dan kabupaten/kota serta pengawasan
pelaksanaan tata ruang.

Walaupun cantelan hukum PP ini telah dicabut dan digantikan oleh UU No. 32 Tahun
2003, namun ia tetap berlaku karena belum diganti. Sebagaimana disebutkan oleh UU
No. 32 Tahun 2004 bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan
undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku28.

2.4. KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI
Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (KSHDE), konservasi sumberdaya alam hayati adalah
pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara
bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara
dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuan dari KSHDE adalah
mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan
ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan mutu kehidupan manusia. KSDHE dilakukan melalui kegiatan:
a. perlindungan sistem penyangga kehidupan. Dalam hal ini, Pemerintah

menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga
kehidupan serta menetapkan pola dasar pembinaan wilayah perlindungan dan
pengaturan cara pemanfaatannya. Sementara itu setiap pemegang hak atas
tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilyah tersebut wajib menjaga
kelangsungan fungsi perlindungan.

b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
Pengawetan tersebut dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka
alam agar tetap dalam keadaan asli, yang dilakukan baik di dalam maupun di luar
kawasan suaka alam.

c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
Pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pemanfaatan kondisi
lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan
satwa liar, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

Lebih lanjut UU ini mengatur tentang Kawasan Suaka Alam (KSA)29 yang terdiri dari
cagar alam dan suaka margasatwa; dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)30, yang
meliputi taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Fungsi pokok KSA
adalah sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati tumuhan dan satwa
beserta ekosistemnya dan sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga
kehidupan. Pengelolaan KSA dilaksanakan oleh Pemerintah31.

27 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah
Otonom, Pasal 2, angka 13.
28 UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 237.
29 UU No. 5 Tahun 1990, Pasal 14.

30 Ibid, Pasal 29.
31 Ibid, Pasal 16.
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Sementara itu KPA mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan,
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara
lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya*. Sebagaimana halnya dengan
KSA, pengelolaan KPA dilaksanakan oleh Pemerintah32.

Dalam rangka pelaksanaan KSHDE, Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian
urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan sekaligus pula dapat
menugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk melaksanakan urusan
tersebut sebagai tugas pembantuan33. Namun perlu dicatat bahwa klausul ini masih
mengacu pada UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah,
yang telah dicabut dengan UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah. Undang-undang yang disebut terakhir justru meletakkan
sejumlah kewenangan, dalam kerangka otonomi nyata dan seluas-luasnya pada
Pemerintah daerah Kabupaten.

2.5. KEHUTANAN
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan bahwa
penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan,
kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan
untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang
proporsional

b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi
lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial,
budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari,

c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan

masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan
sehingga mampu menciptakan ketahakan sosial dan ekonomi serta ketahanan
terhadap akibat perubahan eksternal, dan

e. Menjamin distribusi menfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang menyebutkan bahwa hutan dikuasai oleh negara. Penguasaan hutan
oleh negara ini, adalah dengan tetap memperhatikan hal masyarakat hukum adat
sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya, dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional. Undang-undang kemudian menetapkan bahwa penguasaan
oleh negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

1. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan

2. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan
hutan sebagai bukan kawasan hutan

3. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan
hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Secara umum undang-undang membagi hutan berdasarkan statusnya menjadi hutan
negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat , yaitu hutan negara

32 UU No. 5 Tahun 1990 tidak menjelaskan apakah Pemerintah hanyalah Pemerintah Pusat atau meliputi
Pemerintah Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota. Akan tetapi penulis mengartikan Pemerintah di sini
sebagai Pemerintah Pusat. Pemahaman ini dilandaskan pada 3 (tiga) alasan yaitu 1). ketentuan di dalam
Pasal 38 ayat (1) beserta penjelasannya, 2)dengan melihat praktek yang ada dalam pengelolaan kawasan
konservasi selama ini yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara langsung, dan 3) berdasarkan definisi
Pemerintah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 (dan juga UU No. 22 Tahun 1999 sebelumnya) yang
mengartikan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Lihat bagian Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (1).
33 Opcit, Pasal 38 beserta penjelasannya.
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yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hutan adat tersebut
sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan
lainnya. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan
desa disebut hutan desa34.

Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggunggugat,
partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Perencanaan
Kehutanan tersebut meliputi:

a. inventarisasi hutan
b. pengukuhan kawasan hutan
c. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
d. penyusunan rencana kehutanan.

Pengukuhan kawasan hutan dilakukan berdasarkan inventarisasi hutan. Pengukuhan
dilakukan melalui penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan,
pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan
kawasan hutan yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan
hutan, dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah35.

2.6. PERANGKAT HUKUM DAERAH
2.6.1. Perangkat Tata Ruang di Sumatera Selatan
Di tingkat propinsi Sumatera Selatan, terdapat Peraturan Daerah Propinsi Sumatera
Selatan Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi. Perda
ini menjelaskan bahwa asas Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) adalah
manfaat, keseimbangan, kelestarian, berkelanjutan, dan keterbukaan.

Dari konteks kelembagaan yang terdapat di Propinsi Sumatera Selatan, penataan
ruang, yang digabung dengan lingkungan hidup, berada di bawah Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sub bidang Perencanaan Strategis. Tepatnya,
penataan ruang menjadi sub-sub bidang di Bappeda.

Di dalam Perda Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Propinsi tidak
dijelaskan program maupun Tupoksi dari sub-sub bidang penataan ruang ini berkaitan
dengan penataan ruang. Selain itu, tidak pula ada komponen kelembagaan di Bappeda
yang bertugas untuk bidang hukum yang mestinya sangat dibutuhkan untuk
memberikan advis bagi perencanaan dan pembangunan daerah36.

Perda ini menyebutkan bahwa khususnya untuk kawasan bergambut yang mempunyai
ketebalan gambut 2,5 meter atau lebih yang terletak di kawasan Ogan Komering Ilir
(OKI) dan Musi Banyuasin (MUBA), merupakan kawasan lindung. Sementara itu,
perihal tata ruang desa, belum atau tidak disinggung di dalam Perda ini.

Pada tahun 1996, Gubenur Sumatera Selatan waktu itu mengeluarkan SK No.
590/SK/IV/1996 Tentang Pembentukan Tim Kordinasi Penataan Ruang (TKPR)
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. SK ini tampaknya merupakan respon atas
instruksi Mendagri No. 19 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penataan Ruang Daerah Tingkat I dan Tingkat II, dan bukan berdasarkan pada Perda

34 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 2 sampai 5, termasuk penjelasan pasal 5.
35 Ibid, Pasal 14 dan Pasal 15.
36 Perlu dicatat bahwa Bagian Hukum Pemda bertugas untuk membantu Pemda secara keseluruhan,
sehingga acapkali secara substansi staf yang ada di Bagian Hukum lemah dalam menguasai hal-hal
substansial yang terdapat di sektor atau badan tertentu di lingkungan Pemda. Itulah mengapa penulis
menganggap perlu dan sangat strategis adanya orang hukum di lembaga dinas maupun badan seperti
Bappeda.
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Nomor 5 Tahun 1994 yang telah diundangkan 2 (dua) tahun sebelumnya sebagai
kebutuhan daerah sendiri.

Jika melihat kepada tahunnya, jelas sekali bahwa Perda ini dibuat di masa rejim orde
baru, dimana sejumlah undang-undang yang dijadikan konsideran di dalam Perda
tersebut pada saat ini telah diganti, seperti UU No. 5 Tahun 1974 Tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Oleh
karena itu, dengan berbagai perkembangan yang begitu pesat, baik perkembangan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan, perubahan dan dinamika masyarakat
serta perubahan tata ruang itu sendiri, maka hendaknya RTRWP Sumatera Selatan
segera diperbaharui, dan disempurnakan berdasarkan berbagai perkembangan
tersebut, dan diikuti oleh kebutuhan yang muncul dari masyarakat dan respon atas
kondisi sumberdaya alam yang terkini, dan sekaligus tantangan atas masa depan.

2.6.2. Kabupaten Musi Banyuasin
Di Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Daerah telah mengundangkan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin. Pertimbangan yang melatarbelakangi diterbitkannya Perda ini adalah (1)
untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin
(MUBA), dan (2) karena terjadinya Pemekaran Wilayah MUBA menjadi Kabupaten
MUBA dan Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian dianggap perlu kembali
membentuk Perda Tentang RTRW kabupaten Musi Banyuasin.

Sasaran RTRW Kabupaten menurut Perda ini adalah:
1. Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal, serta penyebaran

fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata, sesuai dengan peningkatan
kualitas lingkungan dengan norma-norma yangberlaku,

2. memuat informasi dan data analisis pengkajian potensi dan masalah, rumusan
kebijaksanaan dasar perencanaan, penjabaran dalam rencana struktur dan
rumusan pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk uraian
rencana tata ruang dan dalam peta rencana,

3. sebagai upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
Kabupaten Musi Banyuasin yang lebih tegas,

4. memberikan rumusan prioritas pengembangan pembangunan, pengembangan
administrasi dan keuangan kabupaten.

Rencana tata ruang yang meliputi wilayah perencanaan seluas 1.426.596 ha ini,
direncanakan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sehingga berlaku sampai dengan
Tahun 2013.

Dalam kaitannya dengan hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, Perda RTRWK
Musi Banyuasin ini tampak sejalan dengan ketentuan tentang peran serta masyarakat
yang telah ditetapkan oleh PP No. 69 Tahun 1996 yang telah diulas di bagian
terdahulu. Hak tersebut adalah:

a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang

b. mengetahui secara terbuka RTRWK MUBA, Rencana Rinci Tata Ruang
Kecamatan, Rencana Teknik Ruang Kota, Rencana Tata Letak Bangunan,

c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari
penataan ruang,

d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang.
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Dalam hal kewajiban, Perda No. 3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa masyarakat wajib
untuk berperan serta dalam memelihara kualitas ruang, berlaku tertib dalam
keikutsertaannya dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang, dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kewajiban tersebut dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan
kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan. Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang
dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang
memperhatikan faktor-fakor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika
lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin
pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

2.7. PERANCANGAN PERATURAN
Mendekati akhir Tahun 2004, Pemerintah mengundangkan UU No. 10 Tahun 2004
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini membagi
jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi:

a. UUD 1945
b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah

Termasuk ke dalam Peraturan Daerah (Perda) adalah Perda Propinsi yang dibuat oleh
DPRD bersama Gubernur, Perda Kabupaten/Kota yang dibuat oleh DPRD bersama
Bupati/Walikota dan Peraturan Desa/setingkat, yang dibuat oleh Badan Perwakilan
Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Dalam
kerangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa tersebut (sebagai
bagian dari peraturan daerah) masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
atau tertulis37.

Akan halnya materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka
penyelenggaraan urusan desa atau setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan di bawah
peraturan Bupati/Walikota dimuat dalam Berita Daerah38. Sementara itu teknik
penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat,
berpedoman kepada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur oleh undang-
undang ini.

Terhadap peraturan desa, wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah
diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan dibawahnya (Perdes) dalam berita
daerah.

37 Ibid, Pasal 53.
38 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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BAB III
KERANGKA KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG

3.1. TINGKAT NASIONAL
Kelembagaan makro penataan ruang, pada dasarnya ditentukan berdasarkan skala,
apakah skala penataan ruangnya nasional, propinsi maupun skala kabupaten/kota. Di
tingkat Nasional, terdapat Badan Kordinasi Rencana Tata Ruang Nasional (BKRTN)
yang berada di bawah Departemen yang ditunjuk oleh Presiden.

Pada Tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2000
Tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Sebagai ketua ditunjuk Menteri Negara
Kordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menkoekuin), Wakil Ketua adalah
Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah dan sebagai Sekretaris adalah
Kepala Bappenas. Anggota BKRTN terdiri dari 6 enam Menteri terkait dan Kepala
Badang Pertanahan Nasional. Struktur kelembagaannya adalah sebagaimana bagan
berikut:

Gambar 3.1. Struktur Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional

Sekurang-kurangnya terdapat 11 tugas yang diemban oleh Badan Kordinasi Penataan
Ruang nasional yang meliputi;

a. mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Tata Rung Wilayah Nasional secara
terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah
nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor
dan program pembangunan di daerah;

b. merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian
asalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat
nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran
pemecahannya;

c. mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang
penataan ruang;

d. memaduserasikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang dan penyusunan peraturan pelaksanaannya dengan pelaksanaan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

KETUA
Menkoekuin

WAKIL KETUA
Menkimpraswil

ANGGOTA
6 Menteri Terkait

& Kepala BPN

SEKRETARIS
(Kepala Bappenas)



21

e. memaduserasikan penatagunaan tanah dan penatagunaan Sumber Daya Alam
lainnya dengan Rencana Tata Ruang;

f. melakukan pemantauan (monitoring) pelaksanaan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan memanfaatkan hasil pemantauan (monitoring) tersebut
untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang;

g. menyelenggarakan pembinaan penataan ruang di daerah dengan
mensinkronkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dalam rangka
pengembangan wilayah;

h. mengembangkan dan menetapkan prosedur pengelolaan tata ruang;
i. menyelenggarakan pembinaan dan penentuan prioritas terhadap kawasan-

kawasan strategis nasional dalam rangka pengembangan wilayah;
j. membina kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggara Penataan

Ruang;
k. menyelenggarakan pembinaan dan standardisasi perpetaan tata ruang.

Untuk melancarkan tugas-tugasnya, BKTRN dibantu oleh Tim Teknis yang diketuai
oleh Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah. Selain ketua, keanggotaan
Tim Teknis juga memiliki 2 (dua) wakil ketua, 1 (satu) sekretaris dan 8 (delapan)
anggota yang berasal dari lembaga departemen dan non-departemen lainnya39. Lebih
lanjut, dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis dapat membentuk kelompok
kerja untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus.

3.2. TINGKAT PROPINSI
Sementara itu, dalam kaitannya dengan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Propinsi
dan Kabupaten, Pemerintah mengeluarkan Pedoman Koordinasi Penataan Ruang
Daerah40. Di tingkat Koordinasi di tingkat Propinsi tugas dan tanggungjawab koordinasi
penataan ruang dilakukan oleh Gubernur dengan tugas-tugas sebagai berikut41:

1. Merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Provinsi
dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan
Kabupaten/Kota

2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
3. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sesuai

dengan kewenangan provinsi
4. mengintegrasikan dan memaduserasikan rencana tata ruang wilayah provinsi

kabupaten/kota, rencana tata ruang nasional; rencana tata ruang kawasan
tertentu dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;

5. memaduserasikan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang
dilakukan pemerintah provinsi masyarakat dan dunia usaha dengan rencana
tata ruang;

6. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan
pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

39 Wakil Ketua I adalah Deputi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah; Wakil Ketua II, Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang
Regional dan Sumber Daya Alam; Sekretaris, Direktur Jenderal Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah,
Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah. Sementara itu anggota adalah berturut-turut : Direktur
Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sekretaris
Jenderal Departemen Pertahanan; Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian; Deputi Menteri Negara Pekerjaan
Umum Bidang Prasarana dan Sarana Kawasan Terbangun; Deputi Menteri Negara Otonomi Daerah Bidang
Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang
Pengelolaan Lingkungan Hidup; Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Sosial, Ekonomi, dan
Perdagangan.
40 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
41 Ibid, Pasal 4.
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7. memberikan rekomendasikan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang

8. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang provinsi
9. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
10. mengembangkan informasi penataan ruang ruang provinsi untuk kepentingan

penggunaan ruang dijajaran ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan
swasta;

11. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang provinsi;
12. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang

timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di provinsi dan maupun di
kabupaten/kota, dan memberikan pengarahan serta saran dan pemecahannya;

13. memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik
pemanfaatan ruang provinsi dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang
tidak dapat diselesaikan Kabupaten/Kota;

14. melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Dinas/instansi
Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha berkaitan
dengan penyelenggaraan penataan ruang;

15. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi di sekitarnya;

16. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang provinsi
17. menjabarkan petunjuk Gubernur berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan

kewajiban Koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi
18. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi secara berkala

kepada Gubernur.

Untuk memperlancar tugas BKPRD Propinsi dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja
Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang42.
Adapun struktur keanggotaannya adalah sebagaimana tergambar dalam Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Struktur BKPRD Propinsi

42 Ibid, Pasal 5.

Ketua
(Wakil Gubernur)
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(Sekretaris Daerah Provinsi)
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(Kepala Bappeda Provinsi)

Anggota
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tingkat kebutuhan)

Wakil Sekretaris
(Kepala Dinas yang

mengurusi tata ruang)

Penanggung jawab
(Gubernur)
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Akan halnya kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Propinsi mempunyai tugas:
1. Memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan

kebijakan penataan ruang Provinsi
2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang yang menjadi

wewenang dan tanggung jawab Provinsi
3. mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi serta rencana supervisi

penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Mengkoordinasikan penyusunan RTRW Provinsi dalam rangka singkronisasi
RTRW provinsi yang berbatasan

5. Menginterventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam
perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya;

6. Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Provinsi serta menyampaikan usulan
pemecahannya/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD
Provinsi

Gambar 3.3. Struktur Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Propinsi

Sementara itu Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang susunan
keanggotaannya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota, mempunyai
tugas antara lain:

a. Memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka penentuan
kebijaksanaan Pemanfaatan dan pengendalian ruang Provinsi

b. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan)
terhadap Rencana Tata Ruang

c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang provinsi
d. Menginterventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam

pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif
pemecahannya

e. Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Provinsi serta menyampaikan usulan
pemecahannya/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD
provinsi.

Ketua
(Kepala Bidang pada Bappeda
yang mengurusi Tata Ruang)

Wakil Ketua
(Kepala Bagian pada

Biro Hukum)

Sekretaris
(Kepala Sub Bidang pada Bappeda

yang mengurusi Tata Ruang)

Anggota
(Disesuaikan dengan

tingkat kebutuhan)
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Gambar 3.4. Struktur Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Tata
Ruang Propinsi

3.3. TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Tugas dan tanggungjawab koordinasi penataan ruang kabupaten/kota dilakukan oleh
Bupati dan Walikota. Bupati/Walikota selanjutnya membentuk BKPRD untuk
melaksanakan tugas kordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas dari BKPRD Kabupaten/Kota adalah:
BKPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mempunyai tugas:

1 Merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang
kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional
dan Provinsi

2 Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
3 Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Rinci Tata Ruang Rencana

Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut Rencana Tata Ruang
Wilayah Kapupaten/Kota

4 mengintegrasikan dan memaduserasikan Penyusunan rencana tata ruang
dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dengan rencana tata ruang
wilayah Provinsi, Rencana tata ruang kawasan yang telah ditetapkan
Provinsi, dan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang
berbatasan;

5 memaduserasikan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan
yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan

6 mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan,
evaluas pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang

7 melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi,
dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang

8 memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang

9 memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten/Kota
10 Mengoptimalkan peran serta masyakat dalam perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Ketua
(Kepala Bagian pada Biro

Pemerintahan)

Wakil Ketua
(Kepala Sub Dinas yang
mengurusi tata ruang)

Sekretaris
(Kepala Sub Bidang pada Dinas yang
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Anggota
(Disesuaikan dengan

tingkat kebutuhan
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11 Mengembangkan data dan informasi penataan ruang kabupaten/kota untuk
kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat, dan
swasta.

12 Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan penataan
ruang kabupaten/kota

13 Mengkoordinasikan penangannan dan penyelesaian masalah yang timbul
dalam penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota dan memberikan
pengarahan serta saran pemecahannya

14 Melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat dan
dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang

15 Menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota dengan kabupaten/kota
yang berbatasan

16 Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang kabupaten/kota
17 Menjabarkan petunjuk Bupati/Walikota berkenaan dengan pelaksanaan

fungsi dan kewajiban koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kabupaten/Kota

18 Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kebupaten/Kota secara
berkala kepada bupati/Walikota.

Gambar 3.5. Struktur organisasi BKPRD Kabupaten

BPKRD membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan
Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sekretariat bertanggungjawab
kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten dan dipimpin oleh Kepala Bidang Bapeda
Kabupaten/Kota yang mengurusi Tata Ruang.

Tugas Sekretaris BPRD adalah:
1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BPRD
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(Sekretaris Daerah)

Sekretaris
(Kepala Bappeda)

Anggota
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2. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD
3. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten/kota
4. menerima pengaduan masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran

dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Sementara itu Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas untuk:
a. memberikan masukan kepada BKPRD kabupaten/kota dalam rangka

perumusan kebijaksanaan perencanaan tata ruang kabupaten/kota
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang sesuai ruang lingkup,

wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota
c. melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang di Kabupaten/Kota
d. menginterventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul

dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya
e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten/Kota serta menyampaikan

usualan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD
Kabupaten/Kota.

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, BKPRD
Provinsi dan atau kabupaten/Kota dapat mengundang Organisasi Profesi, Perguruan
Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Gambar 3.6. Struktur Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kabupaten

Kelompok kerja pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai tugas43:

a. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka

perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang

Kabupaten/Kota

43 Ibid, Pasal 16
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b. mengkoordinasikan pengawasan (pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan)

terhadap rencana tata ruang melakukan evaluasi terhadap rencana tata

ruang di Kabupaten/Kota

c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang

Kabupaten/Kota

d. menginterventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul

dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya

e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten/Kota serta

menyampaikan usualan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam

sidang pleno BKPRD Kabupaten/Kota

Adapun struktur kelompok kerja pengendalian pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten
adalah sebagai berikut:

Gambar 3.7.
Struktur Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten.
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BAB IV
PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

4.1. Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang
Berkaitan dengan proses penyusunan rencana tata ruang, Proses penyusunan RTRW
Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota berpedoman kepada “Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata
Ruang Wilayah untuk Propinsi, Kabupaten, dan Kota, yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Menteri44. Pada intinya, proses penyusunan yang dijalankan di propinsi
dengan proses yang dijalankan di kabupaten/kota adalah sama. Adapun yang
membedakannya adalah keluasan dan kedalaman materi, lingkup wilayah, tingkat
ketelitian peta dan pihak yang menyelenggarakan penyusunan rencana tata ruang
wilayah.

Di bawah ini, secara skematik atau dalam bentuk diagram (tabel-1 dan tabel-2), akan
digambarkan proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten berikut
tahapan dan kerangka waktu yang meliputi:

1. Persiapan penyusunan,
2. Peninjauan kembali RTRW sebelumnya,
3. pengumpulan data,
4. analisis,
5. konsepsi atau perumusan konsep rencana, dan
6. legalisasi rencana menjadi peraturan daerah45.

Secara skematik proses penyusunan RTRWK di tingkat Propinsi dan di tingkat
Kabupaten adalah sebagaimana yang digambarkan di dalam

4.2. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang
PP No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewejiban Serta Bentuk dan
Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang merupakan salah satu
peraturan pelaksanaan dari UU No. 24 Tahun 1992. PP ini mengatur bahwa kegiatan
penataan ruang masyarakat berhak untuk:

a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana ruang
kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan

c. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari
penataan ruang, dan

d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang.

Selain wajib diundangkan di dalam lembaran negara dan lembaran daerah, rencana
tata ruang yang diundangkan wajib diumumkan atau disebarluaskannya pada tempat-
tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahuinya dengan mudah. Kewajiban
tersebut termasuk di dalamnya melakukan pembinaan, menyebarluaskan informasi
dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan

44 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Propinsi,
Kabupaten dan kota.
45 Ibid, Lampiran I, IV dan V.
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perundang-undangan atau kaidah yang berlaku46. Bentuk-bentuk peran serta tersebut,
khususnya di kabupaten adalah:
Dalam perencanaan

1. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan
dicapai,

2. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk
bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah,termasuk perencanaan tata
ruang kawasan,

3. pemberian masukan dalam perumusan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota

4. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan
strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota

5. pengajuan keberatan terhadap rancangan tata ruang wilayah kabupaten,
6. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, dan
7. bantuan tenaga ahli.

Akan halnya dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dapat berbentuk:
a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan

perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku,
b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan

pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan pedesaan
c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang

yang telah ditetapkan,
d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk

tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK
f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, dan atau
g. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi

lingkungan.

Sementara itu bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan
ruang dapat berbentuk pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kabupaten/kota,
termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan atau
bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dan
peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Selain aturan-aturan tersebut diatas, terdapat pula Keputusan Menteri Permukiman
dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata
Ruang Wilayah untuk Propinsi, Kabupaten, dan Kota47.

Khususnya mengenai tata cara peran serta masyarakat tersebut dapat dilihat di dalam
lampiran-2 laporan ini, sebagaimana yang diatur Permendagri No. 9 Tahun 1998
Tentang Tata cara Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang di
daerah.

46 PP No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewejiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran
sertaMasyarakat dalam Penataan Ruang, Pasal 3 dan 4.
47 Pembahasan tentang penyusunan lebih lanjut bab IV laporan ini.
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Tabel 4.1. Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
PERSIAPAN REVIEW RTRW PENGUMPULAN DATA ANALISIS KONSEPSI RENCANA DISKUSI TERBUKA PENGESAHAN

Persiapan penyusunan meliputi:
- Penyusunan TOR
- Pembentukan tim pelaksana
- Penyiapan kelengkapan

administrasi
- Penyiapan pengadaan jasa

konsultansi
- Penyusunan program kerja dan

tim ahli apabila dilakukan
secara swakelola

- Perumusan substansi,
penyiapan checklist data dan
kuesioner, penyiapan metoda
pendekatan dan peralatan
yang diperlukan

- Perkiraan biaya penyusunan
RTRW

Selain itu, dilakukan pemberitaan
penyusunan RTRW kepada
masyarakat melalui media massa
(cetak dan elektronik) dan/atau
forum pertemuan

Review RTRW sebelumnya
mencakup evaluasi terhadap:

1. Kelengkapan data
2. Metodologi yang digunakan
3. Kelengkapan isi rencana

dan peta rencana
4. Tinjauan terhadap

pemanfaatan rencana
5 Tinjauan pengendalian
6. Kelembagaan
7. Aspek legalitas
8. Proses penyusunan rencana

Pengumpulan data/peta dilakukan
dengan survei primer (observasi
lapangan, wawancara, penyebar-

an kuesioner) dan survei

sekunder kepada instansi-instansi

terkait untuk memperoleh:

- Data/peta kebijaksanaan
pembangunan

- Data/peta sosial ekonomi
- Data/peta sumberdaya manusia
- Data/peta sumberdaya buatan
- Data/peta sumberdaya alam
- Data/peta penggunaan lahan
- Data pembiayaan pembangunan
- Data kelembagaan

Aspek-aspek analisis meliputi:
- Analisis kebijakan dan strategi

pengembangan kabupaten
- Analisis regional
- Analisis ekonomi dan sektor

unggulan
- Analisis sumberdaya manusia
- Analsis sumberdaya buatan
- Analisis sumberdaya alam
- Analisis sistem permukiman
- Analisis penggunaan lahan
- Analisis pembiayaan

pembangunan
- Analisis kelembagaan

Setelah tujuan perencanaan
dirumuskan, dilakukan
penyusunan konsep RTRW
Kabupaten yang dilengkapi peta-
peta dengan tingkat ketelitian
minimal skala 1:250.000
mencakup:
1. Arahan Struktur dan Pola

Pemanfaatan Ruang
2. Arahan Pengelolaan Kawasan

Lindung dan Kawasan Budidaya
3. Arahan Pengelolaan Kawasan

Perdesaan, Kawasan
Perkotaan, dan Kawasan
Tertentu

4. Arahan Sistem Prasarana
Transportasi, Telekomunikasi,
Energi, Pengairan, dan
Prasarana Pengelolaan
Lingkungan

5. Arahan Penatagunaan Tanah,
Penatagunaan Air, Penataguna-
an Udara, Penatagunaan
Hutan, dan Penatagunaan
Sumber Daya Alam lainnya

6. Arahan Sistem Kegiatan
Pembangunan

1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 2 Bulan 2 Bulan

TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:
1. Team Leader/Regional Planner
2. Ahli Ekonomi Wilayah

TENAGA AHLI YANG
TERLIBAT:
1. Team Leader/Regional
2. Planner
3. Ahli Ekonomi Wilayah
4. Demografer
5. Ahli Prasarana Wilayah
6. Ahli Kelembagaan

TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:
1. Team Leader/Regional

Planner
2. Ahli Ekonomi Wilayah
3. Demografer
4. Ahli Prasarana Wilayah
5. Ahli Kelembagaan
6. Geografer
7. Ahli Geologi Lingkungan
8. Urban Planner
9. Ahli Sistem Informasi
10. Ahli Hidrologi/Water

Resources Planner
11. Ahli Pertanian
12. 12. Ahli Lingkungan

TENAGA AHLI YANG
TERLIBAT:
1. Team Leader/Regional Planner
2. Ahli Ekonomi Wilayah
3. Demografer
4. Ahli Prasarana Wilayah
5. Ahli Kelembagaan
6. Geografer
7. Ahli Geologi Lingkungan
8. Urban Planner
9. Ahli Sistem Informasi
10. Ahli Hidrologi/Water Resources

Planner
11. Ahli Pertanian
12. Ahli Lingkungan

TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:
1. Team Leader/Regional Planner
2. Ahli Ekonomi Wilayah
3. Demografer
4. Ahli Prasarana Wilayah
5. Ahli Kelembagaan

Diskusi terbuka dengan semua
Stakeholders (pemerintah, swasta,
masyarakat, DPRD, Perguruan
tinggi, dsb.) untuk membahas draft
RTRW yang dapat dilakukan
melalui:
-Media massa
-Diskusi dan seminar
-Pameran
-Pengumpulan opini masyarakat

Proses pengesahan RTRW
sebagai Perda yang diakui
dilakukan oleh DPRD

Performa RTRW

Langkah-langkah
perbaikan rencana
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Tabel 4.2 Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

PERSIAPAN REVIEW RTRW PENGUMPULAN DATA ANALISIS KONSEPSI RENCANA DISKUSI TERBUKA PENGESAHAN

Persiapan penyusunan meliputi:
- Penyusunan TOR
- Pembentukan tim pelaksana
- Penyiapan kelengkapan

administrasi
- Penyiapan pengadaan jasa

konsultansi
- Penyusunan program kerja dan

tim ahli apabila dilakukan
secara swakelola

- Perumusan substansi,
penyiapan checklist data dan
kuesioner, penyiapan metoda
pendekatan dan peralatan
yang diperlukan

- Perkiraan biaya penyusunan
RTRW

Selain itu, dilakukan pemberitaan
penyusunan RTRW kepada
masyarakat melalui media massa
(cetak dan elektronik) dan/atau
forum pertemuan

Review RTRW sebelumnya
mencakup evaluasi terhadap:

1. Kelengkapan data
2. Metodologi yang digunakan
3. Kelengkapan isi rencana

dan peta rencana
4. Tinjauan terhadap

pemanfaatan rencana
5 Tinjauan pengendalian
6. Kelembagaan
7. Aspek legalitas
8. Proses penyusunan rencana

Pengumpulan data/peta dilakukan
dengan survei primer (observasi
lapangan, wawancara, penyebar-

an kuesioner) dan survei

sekunder kepada instansi-instansi

terkait untuk memperoleh:

- Data/peta kebijaksanaan
pembangunan

- Data/peta sosial ekonomi
- Data/peta sumberdaya manusia
- Data/peta sumberdaya buatan
- Data/peta sumberdaya alam
- Data/peta penggunaan lahan
- Data pembiayaan pembangunan
- Data kelembagaan

Aspek-aspek analisis meliputi:
- Analisis kebijakan dan strategi

pengembangan kabupaten
- Analisis regional
- Analisis ekonomi dan sektor

unggulan
- Analisis sumberdaya manusia
- Analsis sumberdaya buatan
- Analisis sumberdaya alam
- Analisis sistem permukiman
- Analisis penggunaan lahan
- Analisis pembiayaan

pembangunan
- Analisis kelembagaan

Setelah tujuan perencanaan
dirumuskan, dilakukan
penyusunan konsep RTRW
Kabupaten yang dilengkapi peta-
peta dengan tingkat ketelitian
minimal skala 1:100.000
mencakup:
1. Rencana Struktur dan Pola

Pemanfaatan Ruang
2. Rencana Pengelolaan Kawasan

Lindung dan Kawasan Budidaya
3. Rencana Pengelolaan Kawasan

Perdesaan, Kawasan Perkotaan,
dan Kawasan Tertentu

4. Rencana Sistem Prasarana
Transportasi, Telekomunikasi,

Energi, Pengairan, dan
Prasarana

Pengelolaan Lingkungan
5. Rencana Penatagunaan Tanah,

Penatagunaan Air, Penataguna-
an Udara, Penatagunaan
Hutan, dan Penatagunaan
Sumber Daya Alam lainnya

6. Rencana Sistem Kegiatan
Pembangunan

1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 2 Bulan 2 Bulan

TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:
- Team Leader/Regional Planner
- Ahli Ekonomi Wilayah

TENAGA AHLI YANG
TERLIBAT:
1. Team Leader/Regional
2. Planner
3. Ahli Ekonomi Wilayah
4. Demografer
5. Ahli Prasarana Wilayah
6. Ahli Kelembagaan

TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:
- Team Leader/Regional

Planner
- Ahli Ekonomi Wilayah
- Demografer
- Ahli Prasarana Wilayah
- Ahli Kelembagaan
- Geografer
- Ahli Geologi Lingkungan
- Urban Planner
- Ahli Sistem Informasi
- Ahli Hidrologi/Water

Resources Planner
- Ahli Pertanian
- Ahli Lingkungan

TENAGA AHLI YANG
TERLIBAT:
1. Team Leader/Regional Planner
2. Ahli Ekonomi Wilayah
3. Demografer
4. Ahli Prasarana Wilayah
5. Ahli Kelembagaan
6. Geografer
7. Ahli Geologi Lingkungan
8. Urban Planner
9. Ahli Sistem Informasi
10. Ahli Hidrologi/Water Resources

Planner
11. Ahli Pertanian
12. Ahli Lingkungan

TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:
1. Team Leader/Regional Planner
2. Ahli Ekonomi Wilayah
3. Demografer
4. Ahli Prasarana Wilayah
5. Ahli Kelembagaan

Diskusi terbuka dengan semua
Stakeholders (pemerintah, swasta,
masyarakat, DPRD, Perguruan
tinggi, dsb.) untuk membahas draft
RTRW yang dapat dilakukan
melalui:
-Media massa
-Diskusi dan seminar
-Pameran
-Pengumpulan opini masyarakat

Proses pengesahan RTRW
sebagai Perda yang diakui
dilakukan oleh DPRD

Performa RTRW

Langkah-langkah
perbaikan rencana
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BAB V
ANALISIS HUKUM DAN KELEMBAGAAN

5.1. HUKUM
Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan
menunjukkan bahwa pengaturan tentang penataan ruang selain telah diatur secara tersendiri
juga diintegrasikan di dalam beberapa peraturan sektoral. Pengaturan tersebut pada
umumnya meliputi pengaturan penataan ruang tingkat nasional, pengaturan tingkat propinsi
maupun tingkat kabupaten/kota. Hal-hal yang diatur adalah yang meliputi asas atau prinsip,
tujuan, peran serta masyarakat, proses penataan ruang dan aspek kelembagaan.

Sebelum diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah, berbagai peraturan yang ada termasuk Undang-undang No. 24 Tahun 1992
Tentang Penataan Ruang mengarahkan penataan ruang melalui pendekatan yang bersifat
sentralistik. Artinya, rencana tata ruang dimulai dari rencana tata ruang nasional dan
seterusnya ke bawah. Tata ruang nasional kemudian menjadi pedoman bagi penataan ruang
propinsi dan penataan ruang kabupaten; dan rencana tata ruang propinsi merupakan rujukan
bagi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, selain untuk propinsi itu sendiri.

Setelah Tahun 1999, undang-undang pemerintahan daerah selanjutnya ditindaklanjuti oleh
Peraturan Pemerintah yang membagi kewenangan antara kewenangan pemerintah pusat
dan kewenangan pemerintah propinsi, serta kabupaten. Berdasarkan undang-undang
tersebut pendekatan top-down penataan ruang kemudian dirubah menjadi pendekatan yang
harus bersifat bottom-up. Rencana Tata Ruang Pusat justru harus merujuk kepada rencana
Tata Ruang Propinsi dan Tata Ruang Kabupaten. Dengan adanya ketentuan baru tentang
proses penataan ruang tersebut, mengharuskan setiap inisiator atau pemerintah atau badan
koordinasi ruang wilayah baik di pusat maupun di daerah harus menjalankan proses dari
bawah tersebut.

Selain melalui proses dari bawah, hal mendasar yang juga harus dicatat dalam melakukan
penataan ruang, adalah harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana yang
diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran serta tersebut harus
dilakukan, baik pada tahap perencanaan, tahap pemanfaatan ruang maupun tahap
pengendalian tata ruang. Menurut penulis, pelibatan masyarakat adalah prasyarat sekaligus
indikator utama – selain jika apa yang disebut dengan proses dari bawah tersebut ingin
dicapai ataupun efektif.

Sayangnya yang justru sering terdengar dan terjadi dalam praktek penyusunan rencana tata
ruang di lapangan adalah penyusunan rencanan tata ruang yang tidak melibatkan
masyarakat, walaupun penataan ruang yang dilakukan sangat terkait dengan kawasan-
kawasan yang menjadi milik masyarakat, atau kepentingan masyarakat.

Pengaturan tentang penataan ruang desa sekilas telah mengemuka dalam Undang-
undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Undang-undang mengatur
bahwa penataan ruang kawasan perdesaan (bersama penataan ruang kawasan perkotaan
dan penataan ruang kawasan tertentu) diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang
wilayah Nasional atau wilayah Propinsi atau wilayah Kabupaten/Kota48.

Penataan ruang kawasan perdesaan dan diselenggarakan untuk:
a. mencapai tata ruang kawasan perdesaan yang optimal, serasi, selaras, dan

seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia;

48 Ibid, pasal Pasal 23
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b. meningkatkan fungsi kawasan perdesaan secara serasi, selaras, dan seimbang
antara perkcmbangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat;

c. mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan
mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam,
lingkungan buatan, dan lingkungan sosial49.

Pengaturan di atas menunjukkan bahwa secara umum undang-undang telah memberikan
dasar bagi penataan ruang desa. Namun sayangnya, baik sebelum bergulirnya otonomi
daerah maupun sesudahnya, pengaturan lebih lanjut tentang penataan ruang desa tersedia.
Tiga belas peraturan daerah yang harus dipersiapkan menyangkut desa, sebagaimana yang
dimandatkan oleh Keputusan Menteri (Lihat peraturan Kubar...) .

Mengingat bahwa pengaturan mengenai tentang penataan ruang desa merupakan
kebutuhan sesuai dengan tujuan di atas, disamping tujuan-tujuan nyata lainnya seperti
memberikan kepastian hukum, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan
kebijakan penataan ruang, serta instrumen tidak langsung untuk mencegah konflik, baik
konflik vertikal maupun konflik horizontal. Yang dimaksud dengan konflik vertikal adalah
konflik antara pemerintah desa atau pemerintahan tingkat di atasnya dengan masyarakat,
atau antara pemerintah desa dengan pemerintahan di atasnya. Hal ini misalnya dapat terjadi
apabila penetapan atas suatu kawasan di desa dilakukan oleh kedua instansi (desa dan
kabupaten), dan ada perbedaan berdasarkan status dan fungsinya.

Akan halnya konflik yang bersifat horizontal -- apabila pengaturan penataan ruang desa
tersebut tidak diatur – berpeluang untuk memunculkan konflik antar masyarakat, antar
masyarakat dan perusahaan dan antar desa. Oleh karenanya, melihat kepada kebutuhan
tersebut, maka selayaknya Pemerintah Daerah Kabupaten, yang memiliki banyak desa,
untuk segera membuat peraturan daerah tentang pedoman penataan ruang desa.

Pengaturan tentang pedoman penataan ruang desa, dan pengaturan tentang penataan
ruang desa yang akan dibuat, adalah dasar bagi penataan ruang desa. Pengaturan ini,
sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat
dibuat mengingat kebutuhan yang nyata di masyarakat. Pedoman tersebut dapat memuat
hal-hal yang lebih spesifik, baik yang menyangkut proses penataan ruang maupun
substansinya.

Patut dicatat bahwa dalam kaitannya dengan kewenangan penyusunan pedoman penataan
ruang desa, kewenangan tersebut berada di Pemerintah Daerah. Untuk pembentukan dan
hierarki peraturan perundang-undangan, disisi lain,

5.2. KELEMBAGAAN
Mempelajari kerangka kelembagaan penataan ruang yang ada, dapat dilihat bahwa
kelembagaan penataan ruang nasional, penataan ruang propinsi dan penataan ruang
kabupaten/kota telah memiliki kerangka yang telah ditetapkan, baik berdasarkan Keputusan
Presiden dan Keputusan Menteri yang disebut Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
(BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Masing-masing badan
koordinasi tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan level
pemerintahannya.

Persoalannya kemudian bagaimana hubungan antara kelembagaan yang terjalin khususnya
antara badan koordinasi di tingkat Propinsi dengan badan koordinasi di tingkat
kabupaten/kota? Bagaimana pula halnya dengan persoalan-persoalan teknis lainnya, terkait
dengan proses bottom-up yang membawa semangat lahirnya partisipasi masyarakat serta
keakuratan data dan informasi atas perencanaan tata ruang tersebut?

49 Ibid, Pasal 10.
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Apabila hal-hal tersebut di atas tidak jelas dan tidak disiapkan sejak awal maka berbagai
hambatan akan tetap menjadi persoalan jangka panjang.

Secara kelembagaan, dan juga kepastian hukum, patut dipertimbangkan adanya kebijakan
yang tegas dan jelas mengenai perubahan orientasi penataan ruang yang sentralistik ke
arah desentralistik atau bersifat dari bawah. bagaimanapun kedua pendekatan tersebut
memiliki dasar hukum masing-masing.

Sementara itu kelembagaan penataan ruang di tingkat desa, sejauh ini belum dikembangkan
dan diatur di dalam suatu peraturan tertentu. Hal ini dapat dipahami karena pengaturan
umum atau pedoman atas penataan ruang desa belum pula ditetapkan. Namun demikian,
jika melihat kebutuhan dan kondisi yang terdapat di desa, baik dari sudut potensi maupun
kebutuhan masyarakat, serta terutama adanya dasar hukum atas desa itu sendiri yang
menempatkan desa berbeda dengan desa sebelum Tahun 1999. Dengan skema perubahan
desa menjadi desa yang ada sekarang, seperti berubahnya desa menjadi Nagari, yang
berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan adat atau hutan ulayat, hutan marga atau
hutan pertuanan, yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat. Dalam
kaitan itulah, terdapat kemungkinan adanya perubahan wilayah dari wilayah desa menjadi
wilayah Nagari yang luasnya mungkin berbeda. Akibatnya menjadi jelas bahwa penataan
ruang desa menjadi suatu kebutuhan.

Pentingnya penataan ruang desa tersebut adalah juga disebabkan oleh desa, yang memiliki
kewenangan sangat terbatas dan berada di bawah kendali Camat, menjadi desa yang
memiliki berbagai kewenangan50. Desa juga Adanya pengaturan mengenai hutan desa, yaitu
hutan negara yang dikelola oleh desa dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa51.

Terlepas dari pendekatan topdown ataupun pendekatan bottom-up, maka penataan ruang
desa, sekali lagi, sangatlah dibutuhkan. Secara kelembagaan, bagaimana harus didasarkan
kepada kelembagaan-kelembagaan atau perangkat desa yang tersedia.

Harus diakui bahwa perangkat desa dan berbagai elemen masyarakat desa memiliki
keterbatasan pengetahuan, khususnya konteks perencanaan dan pelaksanaan penataan
ruang yang menggunakan manajemen modern. Tapi tidak berarti bahwa mereka tidak bisa
menguasai hal-hal tersebut sepanjang mereka diberi pembekalan terlebih dahulu. Seperti
yang telah dikembangkan di beberapa tempat seperti Lampung dan Kalimantan Barat
dimana pemetaan dilakukan oleh masyarakat setelah mendapat pelatihan dasar.

Harus diingat bahwa pada dasarnya masyarakat desa sangat memahami desanya, dan yang
pasti sangat berkepentingan dengan tanah dan ruang di kampung mereka. Oleh karena itu,
dengan proses pemetaan partisipatif yang didukung oleh perangkat desa maupun
Pemerintah Daerah Kabupaten, maka secara tidak langsung pula akan terjadi proses
minimasi konflik dan pertentangan di antara masyarakat menyangkut hak milik, kawasan
bersama milik desa maupun antara satu desa dengan desa yang lain.

50 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Bab XI dan ditegaskan kembali di dalam UU No. 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (yang mencabut dan menggantikan UU No. 22 Tahun 1999), juga
diatur di dalam Bab XI.
51 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN
Berdasarkan telaah hukum dan kelembagaan serta analisis yang dilakukan diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa:

1. Penataan Ruang Desa selama ini telah diabaikan. Hal tersebut telah menyebabkan
peruntukan kawasan desa berkembang tanpa arah dan tanpa rencana.
Ketidakjelasan penataan ruang tersebut sekaligus telah dan berpotensi untuk
memunculkan konflik antara warga dan antara desa.

2. Penataan ruang desa telah disebutkan di dalam undang-undang secara langsung,
maupun secara tidak langsung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Akan tetapi belum pengaturan yang lebih jelas dan spesifik bagaimana penataan
ruang desa tersebut seharusnya dimulai.

3. Dengan bergulirnya otonomi daerah, sementara desa berada di dalam wilayah
kabupaten, pemerintah daerah kabupaten dapat mengeluarkan peraturan daerah
yang memberikan arah dan pedoman bagi penataan ruang desa.

4. Sebagaimana halnya dengan aspek hukum, maka pada aspek kelembagaan
berbagai perangkat penataan ruang desa juga belum (pernah) dikembangkan.

5. Melihat kepada kerangka penataan ruang di tingkat yang lebih tinggi, maka pada
tingkat desa, juga harus dibangun suatu tata cara penataan ruang, yang cocok dan
mampu dijalankan oleh suatu desa dalam kaitan dengan penataan ruang desa
mereka.

6.2. REKOMENDASI
Penataan ruang desa hendaklah dilakukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan
dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya perlu
diberikan dasar hukum terhadap hasil penataan ruang tersebut. Adanya kejelasan atas
penataan ruang desa, pada dasarnya akan memberikan kepastian hukum, tertib
administrasi, yang bukan saja untuk desa semata, akan tetapi sekaligus juga berdampak
penting bagi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, Pemerintahan propinsi dan
Nasional.

Selain dasar hukum, dibutuhkan pula kerangka kelembagaan serta proses yang jelas dan
mampu dijalankan oleh desa, sehingga penataan ruang tersebut dapat yang diharapkan
dapat dasar hukum yang jelas. Demikian pula halnya dengan kesiapan kelembagaan. Faktor
kelembagaan penataan ruang merupakan hal yang tidak kalah pentingnya disamping dasar
hukum, berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan
di sini adalah:

1. Pada dasarnya, dasar hukum adalah payung terhadap suatu RTRW, pada tingkat
apapun adanya. Dasar hukum hanya memberikan ketegasan tentang status, prinsip
dan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di dalam RTRW itu sendiri.

2. Di tingkat Pusat, perlu dikembangkan suatu kebijakan umum yang memberikan
keyakinan dan kejelasan mengenai peran Pemerintah Propinsi dan peran Pemda
Kabupaten/kota dalam proses penataan ruang Propinsi. Khususnya kepada Pemda
Kabupaten/kota, harus ditegaskan bahwa mereka dapat membuat suatu Perda
tentang Pedoman Penataan Ruang Desa. Melihat kepada kerangka kelembagaan
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka kebijakan umum yang dimaksud di sini
dapat dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan dan Industri
(Menkoekuin) selaku Ketua Badan Koordinasi Rencana Tata Ruang Nasional
berdasarkan Keppres No. 62 tahun 2000. Pihak-pihak terkait seperti SSFFMP-
Dephut dapat melakukan pendekatan kepada Ketua BKRTN
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3. Di tingkat Pemerintah kabupaten/kota, sebaiknya segera dibuat Peraturan Daerah
yang menjadi pedoman penataan ruang desa. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan
salah satu poin yakni daerah memiliki kewenangan pembuatan pedoman,
sebagaimana rekomendasi-1. Rekomendasi-2 ini tidak harus menunggu
rekomendasi-1. Patut dicatat bahwa Pemerintah daerah Kabupaten memiliki
kewenangan untuk itu, karena hal tersebut telah diatur di dalam UU No. 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000. Pedoman ini
sangat penting sekaligus mendesak, agar masing-masing desa tidak mengambila
inisiatif sendiri-sendiri, yang justru akan menjadi persoalan tersendiri pula.
Bagaimanapun, setiap desa tidak bisa berjalan sendiri, sendiri, karena penataan
ruang tidak sama dengan penataan batas-batas administratif. Di sinilah pentingnya
pedoman yang dibuat oleh kabupaten.

4. Dari sudut dasar hukum, selain pedoman penataan ruang desa yang dikeluarkan
oleh Pemda Kabupaten, untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (RTRWD), agar
dikeluarkan dengan dasar hukum berbentuk Peraturan Desa. Judulnya misalnya
menjadi, Peraturan Desa Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Menangsang.

5. Dari sudut kelembagaan, pada dasarnya kelembagaan bergantung pada kesiapan
dan ketersediaan sumberdaya manusia yang terdapat di desa. Namun demikian,
secara kerangka, penulis menyarankan agar kerangka atau format kelembagaan
yang dkembangkan sejalan dengan kerangka kelembagaan yang terdapat di propinsi
dan kabupaten, namun tentunya untuk skala dan scoope desa. Karena alasan-alasan
khusus seperti faktor rwan bencana kebakaran hutan dan lahan, Peraturan Desa
tentang RTRWD ini dapat dikeluarkan walaupun belum ada Perda tentang Pedoman
Penataan Ruang. Sebab asas pembentukan peraturan perundang-undangan antara
lain adalah asas kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jelas-
jelas bahwa Perda ini memiliki tujuan yang jelas dan kehasilgunaan karena
dibutuhkan.

6. dari sudut proses, alur yang penulis usulkan juga sama dengan alur proses yang
dilakukan di dalam proses Penataan ruang tingkat kabupaten/kota dengan proses
yang disesuaikan dengan jelas dan spesifik skala ruang desa tersebut. Rekomendasi
proses lihat tabel 6-1.

7. Untuk mendukung proses penataan ruang secara partisipatif di tingkat desa dalam
kabupaten, maka perangkat desa terkait perlu diberikan pelatihan tentang penataan
ruang desa partisipatif yang dapat memberikan pemahaman kepada mereka tentang
pengertian, tujuan, manfaat dan proses penataan ruang desa. Materi pendukung
untuk hal ini terlampir.

8. Selain materi penataan ruang desa, maka perlu pula diberikan pelatihan tentang
negara dan hak-hak warganegara, termasuk penjelasan mengenai hubungan
masyarakat (warga negara) dengan Pemerintah. Materi yang dikenal sebagai civic
education tersebut, adalah materi dasar bagi penataan pemerintahan desa dalam arti
luas.

9. Selain materi-materi tersebut diatas, akan sangat baik sekali apabila masyarakat dan
perangkat beberap desa yang berdekatan diberikan pelatihan tentang:

1. Perancangan Peraturan Desa
2. Pengelolaan konflik dan keahlian negosiasi
3. Pengembangan usaha skala masyarakat / kecil.
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Tabel 6.1. kerangka Kelembagaan Penataan Ruang Desa.

Khsususnya untuk alur prose, sebagaimana yang direkomendasikan, pada dasarnya harus
didiskusikan secara bersama-sama dengan perangkat desa dan masyarakat yang terdapat
di suatu desa, dengan melibatkan beberapa perwakilan desa tetangga.

Ketua
SEKDES

Anggota
Disesuaikan dengan tingkat
kebutuhan dan ketersediaan
SDM

Penanggung jawab
KEPALA DESA

Penasehat/Tim Ahli
(bisa dari Pemda/LSM
dan Perguruan Tinggi
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Tabel 4.2 Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa

PERSIAPAN

REVIEW RTRW
(Kalau ada. Kalau tidak
digunakan utk melihat

kerangka RTRW Kabupaten)

PENGUMPULAN DATA ANALISIS KONSEPSI RENCANA DISKUSI TERBUKA PENGESAHAN

Persiapan penyusunan meliputi:
- Penyusunan TOR
- Pembentukan tim pelaksana
- Penyiapan kelengkapan

administrasi
- Penyiapan pengadaan jasa

konsultansi
- Penyusunan program kerja dan

tim ahli apabila dilakukan
secara swakelola

- Perumusan substansi,
penyiapan checklist data dan
kuesioner, penyiapan metoda
pendekatan dan peralatan
yang diperlukan

- Perkiraan biaya penyusunan
RTRW

Selain itu, dilakukan pemberitaan
penyusunan RTRW kepada
masyarakat melalui media cetak
/atau forum pertemuan/temu
kampung/masjid

Review RTRW sebelumnya
mencakup evaluasi terhadap:

1. Kelengkapan data
2. Metodologi yang digunakan
3. Kelengkapan isi rencana

dan peta rencana
4. Tinjauan terhadap

pemanfaatan rencana
5 Tinjauan pengendalian
6. Kelembagaan
7. Aspek legalitas
8. Proses penyusunan rencana

Pengumpulan data/peta dilakukan
dengan survei primer (observasi
lapangan, wawancara, penyebar-
an kuesioner) dan survei
sekunder kepada pihak-pihak
terkait untuk memperoleh:

- Data/peta kebijaksanaan
pembangunan

- Data/peta sosial ekonomi
- Data/peta sumberdaya manusia
- Data/peta sumberdaya buatan
- Data/peta sumberdaya alam
- Data/peta penggunaan lahan
- Data pembiayaan pembangunan
- Data kelembagaan

Aspek-aspek analisis meliputi:
- Analisis kebijakan dan strategi

pengembangan kabupaten
- Analisis regional
- Analisis ekonomi dan sektor

unggulan
- Analisis sumberdaya manusia
- Analsis sumberdaya buatan
- Analisis sumberdaya alam
- Analisis sistem permukiman
- Analisis penggunaan lahan
- Analisis pembiayaan

pembangunan
- Analisis kelembagaan

Setelah tujuan perencanaan
dirumuskan, dilakukan
penyusunan konsep RTRWD
Kabupaten yang dilengkapi peta-
peta dengan tingkat ketelitian
minimal skala (?)
mencakup:
1. Rencana Struktur dan Pola

Pemanfaatan Ruang
2. Rencana Pengelolaan Kawasan

Lindung dan Kawasan Budidaya
3. Rencana Pengelolaan Kawasan

Perdesaan, Kawasan Perkotaan,
dan Kawasan Tertentu

4. Rencana Sistem Prasarana
Transportasi, Telekomunikasi,

Energi, Pengairan, dan
Prasarana

Pengelolaan Lingkungan
5. Rencana Penatagunaan Tanah,

Penatagunaan Air, Penataguna-
an Udara, Penatagunaan
Hutan, dan Penatagunaan
Sumber Daya Alam lainnya

6. Rencana Sistem Kegiatan
Pembangunan

1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 2 Bulan 2 Bulan

TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:
- Team Leader/Regional Planner
- Ahli Ekonomi Desa (sesuai

kebutuhan).

TENAGA AHLI YANG
TERLIBAT:
7. Team Leader/Regional
8. Planner
9. Ahli Ekonomi Wilayah Desa
10. Demografer
11. Ahli Prasarana Wilayah
12. Ahli Kelembagaan

TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:
- Team Leader/Regional

Planner
- Ahli Ekonomi Wilayah
- Demografer
- Ahli Prasarana Wilayah
- Ahli Kelembagaan
- Geografer
- Ahli Geologi Lingkungan
- Urban Planner
- Ahli Sistem Informasi
- Ahli Hidrologi/Water

Resources Planner
- Ahli Pertanian
- Ahli Lingkungan

TENAGA AHLI YANG
TERLIBAT:
1. Team Leader/Regional Planner
2. Ahli Ekonomi Wilayah
3. Demografer
4. Ahli Prasarana Wilayah
5. Ahli Kelembagaan
6. Geografer
7. Ahli Geologi Lingkungan
8. Urban Planner
9. Ahli Sistem Informasi
10. Ahli Hidrologi/Water Resources

Planner
11. Ahli Pertanian
12. Ahli Lingkungan

TENAGA AHLI YANG TERLIBAT:
1. Team Leader/Regional Planner
2. Ahli Ekonomi Wilayah
3. Demografer
4. Ahli Prasarana Wilayah
5. Ahli Kelembagaan

Diskusi terbuka dengan semua
Stakeholders (pemerintah, swasta,
masyarakat, BPD, Perguruan
tinggi, dsb.) untuk membahas draft
RTRWD yang dapat dilakukan
melalui, -Pameran, temu masjid,
arisdan, -Pengumpulan opini
masyarakat, dlsb.

Proses pengesahan RTRW
sebagai Perdes dilakukan oleh
BPD dan Kades.

Performa RTRW

Langkah-langkah
perbaikan rencana
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