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UJI syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan ide-ide inspiratif berdasarkan 
data aktual yang bersumber dari penulis-penulis yang handal di bidangnya, sehingga kami dapat kembali menerbitkan 

Buletin yang berkaitan dengan berbagai aspek penataan ruang dan isu-isu serta paradigma baru yang terus berkembang di dalam 
penyelenggaraan penataan ruang.

Kali ini, BUTARU Edisi 3 tahun 2019 hadir dengan tema “Tata Ruang Berbasis Teknologi Informasi”, sebagaimana kita ketahui 
bahwa dalam era globalisasi ini kemajuan teknologi sangat pesat sekali. Banyak riset-riset yang dilakukan untuk mendorong 
timbulnya penemuan baru dalam dunia teknologi terutama Teknologi Informasi. Salah satu bidang yang merasakan manfaat 
dari berkembangnya teknologi ini adalah bidang tata ruang. Teknologi Informasi sangat mempermudah umumnya masyarakat 
dan khususnya pemerintah untuk membuat rencana tata ruang dengan melihat dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. 

Dalam buletin ini pembaca akan menemukan rubrik-rubrik yang akan menambah wawasan para pembaca seperti rubrik Dialog 
Tokoh, Topik Utama, dan Profil Wilayah yang berkaitan dengan tema, kemudian Sekilas Info, Wacana, Liputan Kegiatan, Info 
Data, Potret Ruang, Pojok Ruang dan Jurnal Taru. Beberapa rubrik tersebut mengangkat topik berkaitan ataupun tidak berkaitan 
dengan tema, namun masih berkaitan dengan isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan khususnya terkait tata ruang. 

Dialog Tokoh edisi 3 tahun 2019 kali ini menampilkan Ir. Bambang Adi Winarso, M.Sc., Ph.D selaku Deputi Bidang Koordinasi 
Perniagaan dan Industri, Kemenko Perekonomian. Tim redaksi berkesempatan mewawancarai Bambang Adi Winarso mengenai 
Integrasi Online Single Submission (OSS) dengan Tata Ruang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam hal ini, Bambang mengatakan, 
“sistem OSS dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, Presiden mengatakan kuncinya dua, investasi dan ekspor. 
Ekspor tentunya memerlukan investasi, baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing yang akan masuk di sektor tersebut. 
Kemudian berkaitan dengan peran tata ruang, dalam proses penerbitan izin usaha kawasan industri, sebelum izin usaha ditetapkan 
untuk kawasan industri, harus jelas dalam tata ruang diizinkan atau tidak, minimal harus ada RTRW, lebih baik jika ada RDTR, 
sehingga isu penetapan kawasan tidak menyebabkan perbedaan pandangan dari banyak pihak. Jadi tata ruang sangat penting 
karena merupakan prasyarat atau kebutuhan yang diperlukan sebelum memproses lebih lanjut”.

Sementara itu, untuk rubrik profil wilayah membahas mengenai Inovasi Teknologi Informasi di Kabupaten Banyuwangi, 
dimana Banyuwangi telah berhasil menciptakan inovasi menarik dalam melaksanakan percepatan program daerahnya, yakni 
dengan memanfaatkan Informasi Geospasial untuk membuat peta digital tentang kondisi geografis daerah. Berdasar peta tersebut, 
berbagai program pembangunan mulai dari penanganan kemiskinan, pendidikan, layanan kesehatan, rencana tata ruang, dan 
monitoring pembangunan dipetakan secara digital dengan memanfaatkan teknologi tersebut.

Dalam topik utama edisi 3 tahun 2019, redaksi mencoba mengangkat topik hangat terkait tema antara lain tentang Upaya 
Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Percepatan Penetapan RDTR, dan Proses Sinkronisasi dan 
Penyelerasan antardata Informasi Geospasial Terpadu (IGT) yang Terintegrasi Serta Penyusunan Rekomendasi dan Fasilitas 
Penyelesaian Permasalahan IGT.

Pada edisi kali ini BUTARU juga menampilkan Liputan Kegiatan tentang Fasilitasi Penertiban (Fastib) Alih Fungsi RTH Menjadi 
Perumahan. Selain itu, menampilkan juga rubrik wacana yakni artikel tentang Konsultasi Publik Online Sebuah Keniscahyaan 
untuk Tata Ruang Berkualitas; dan sekilas info tentang Pedoman Pemanfaatan Sempadan Pantai. l

Akhir kata “selamat membaca”.
Salam Redaksi

P
SALAM HANGAT,
UNTUK PEMBACA BUTARU

TAJUK
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IR. BAMBANG ADI WINARSO, 
M.SC., PH.D lahir di Ponorogo, 
tanggal 1 September 1960. 
Beliau merupakan alumni S1 
Institut Pertanian Bogor (IPB) 
dan S2 University of Kentucky, 
Lexington USA. Beliau juga 
telah meraih gelar Doktor 
Industrial Organization di 
Universitas yang sama. Saat 
ini beliau menjabat sebagai 
Deputi Bidang Koordinasi 
Perniagaan dan Industri, 
Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian. 
Sebelum menjabat sebagai 
Deputi tersebut, jabatan 
Beliau adalah Plt. Sekretaris 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian sekaligus Staf 
Ahli Bidang Pengembangan 
Daya Saing Nasional. 

Pada kesempatan kali ini, 
tim Butaru berkesempatan 
mewawancarai Bambang Adi 
Winarso untuk membahas 
Tata Ruang berbasis Teknologi 
Informasi yang berkaitan dengan 
sistem OSS.

REDAKSI: Secara umum, 
bagaimana peluang 
pengembangan industri 
dan investasi saat ini di 
Indonesia? Mengingat 
belakangan ini sektor 
industri dan kebutuhan 
investasi sangat digaung-
gaungkan dan didorong 

oleh kebijakan pemerintah 
menjadi program prioritas 
nasional.

BAMBANG A. WINARSO: 
Salah satu kontribusi sektor 
yang cukup besar terhadap 
pembentukan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) adalah 
industri. Untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi, 
Presiden mengatakan kuncinya 
dua, investasi dan ekspor. 
Ekspor tentunya memerlukan 
investasi, baik perusahaan 
domestik maupun perusahaan 
asing yang akan masuk di sektor 
tersebut. Salah satu ekspor yang 
mempunyai nilai tambah cukup 
besar adalah ekspor barang-
barang manufaktur. Manufaktur 
itu bukan berarti harus produk 
jadi, bisa komponen dan 
sebagainya. Sebagai contoh: 
smartphone, tidak perlu 
memproduksi sampai jadi, 
mungkin bisa memproduksi 
part atau komponennya saja. 
Jika dilihat data perdagangan 
internasional, part lebih besar 
daripada produk akhirnya. 
Apalagi part ini bagian dari global 
value change, yakni barang-
barang bermerek, misalkan 
Samsung. Samsung sudah 
menetapkan dimana saja mau 
berproduksi, tentu menyangkut 
pertimbangan daerah/wilayah/
negara yang mempunyai 
keunggulan komparatif, dari 

SDM maupun regulasi. Indonesia 
harus mendorong investasi, 
tentunya sektor manufaktur dan 
sektor-sektor lain.

Investasi lain yang 
menghasilkan dimana kita tidak 
mengekspor barangnya tapi 
yang kita ekspor sebenarnya 
pengunjung yang datang kemari 
yaitu pariwisata, contohnya 
dengan cara mendatangkan 
orang-orang bertujuan agar 
mendatangkan devisa, jadi 
bukan hanya barang seperti pada 
umumnya, dan ini tentunya 
membutuhkan investasi untuk 
pengelolaannya. Saya kira itu 
yang menjadi kunci. Dan satu 
lagi, investasi itu dipengaruhi 
oleh banyak hal, diantaranya 
regulasi, salah satunya tata 
ruang.

REDAKSI: Dalam 
pengembangan kawasan 
industri dan kebutuhan 
investasi, hal-hal apa yang 
menjadi prasyarat awal 
jika dikaitkan dengan salah 
satu tugas dan fungsi di 
Kedeputian Bapak dalam 
pelaksanaan koordinasi 
dan sinkronisasi bidang 
peningkatan konektivitas 
nasional?

BAMBANG A. WINARSO: 
Pengembangan kawasan 
industri pertama ada areanya, 
kemudian industrinya apa, 
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setelahnya baru kita berbicara 
untuk kawasan dan industri A, 
regulasi yang ada itu apa saja. 
Jadi untuk menetapkan kawasan 
industri diperlukan minimal 
RTRW, jika ada RDTR itu akan 
lebih baik sehingga ketika 
berbicara kawasannya sudah 
lebih jelas. Kemudian apakah 
infrastrukturnya konektif, 
harus jadi bahan pertimbangan 
juga. Kalau bicara konektivitas 
tidak hanya satu Kementerian. 
Termasuk infrastruktur kan 
bukan di ATR, Pelabuhan di 
Kementerian Perhubungan, 
jalan di PUPR. Beruntung Tata 
Ruang dan Pertanahan telah 
bergabung menjadi satu, dahulu 
sendiri-sendiri. Kemudian 
perizinannya, ada izin usaha, 
izin lingkungan dan izin lainnya 
tidak hanya duduk di satu 
Kementerian. Izin lingkungan 
di KLHK, izin usaha untuk 
industri ada di Kementerian 
Perindustrian atau di daerah 
kalau sudah didelegasikan. 
Kita harus membantu untuk 
mengoordinasikan. Kalau kita 
mengatakan investasi 
itu penting untuk 
p e r e ko n o m i a n 
kita, disitulah 
peran Deputi 
kita untuk 
mendudukkan 
banyak pihak 
supaya tidak 
b e r j a l a n 
s e n d i r i -
sendiri.

REDAKSI : 
T e r k a i t 

dengan tata ruang, dalam 
hal ini berkaitan dengan 
kawasan industri. Menurut 
Bapak bagaimana peran 
tata ruang dalam proses 
penerbitan izin usaha 
kawasan industri?

BAMBANG A. WINARSO: 
Sebenarnya kalau secara 
langsung, sebelum izin usaha 
ditetapkan untuk kawasan 
industri, harus jelas dalam tata 
ruang diizinkan atau tidak, 
minimal harus ada RTRW, lebih 
baik jika ada RDTR, sehingga 
isu penetapan kawasan tidak 
menyebabkan perbedaan 
pandangan dari banyak pihak. 
Karena kalau sudah ada gambar 
dan peta, serta zonasinya sudah 

j e l a s 

tinggal diarahkan agar lancar. 
Peran Direktur Jenderal Tata 
Ruang penting sekali di sini. 
Oleh karena itu, kami sering 
berdiskusi dengan Dirjen Tata 
Ruang. Kalau hanya ada RTRW 
harus dilengkapi dengan izin 
lokasi karena penataan ruangnya 
masih berupa blok besar, 
sedangkan kalau ada RDTR 
sudah jelas luasan, jaringan 
jalan serta aksesnya. Sehingga 
nanti tidak akan ditemukan 
orang beli tanah untuk pabrik 
ternyata dibuat jalan. Jadi tata 
ruang sangat penting karena 
merupakan prasyarat atau 
requirement, kebutuhan yang 
diperlukan sebelum memproses 
lebih lanjut.

REDAKSI: Sebelum masuk 
dan berkaitan dengan Sistem 
Online Single Submission 
(OSS), bagaimana peran 
kedeputian Bapak di dalam 
pengembangan industri dan 
kebutuhan investasi dengan 
pelaksanaan koordinasi 
dan sinkronisasi bidang 

pelayanan terpadu satu 
pintu?

B A M B A N G 
A. WINARSO: 

Sebenarnya kunci 
utamanya adalah 
mensinkronkan 
kebijakan lintas 

kementerian 

IR. BAMBANG ADI WINARSO, M.SC., PH.D
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI, KEMENKO PEREKONOMIAN
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karena izinnya banyak. 
Pandangan atau policynya harus 
sama dulu, bahwa Pemerintah 
menetapkan prioritas kawasan 
industri baik itu berbentuk 
Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK), Kawasan Industri 
(KI) atau apapun yang sudah 
disepakati. Maka jika industrinya 
ABCD memerlukan izin ABCD. 
Kita undang kementerian 
untuk mengoordinasikan agar 
tidak disangka hanya milik 
satu kementerian saja, karena 
merupakan prioritas Pemerintah 
untuk mendorong investasi 
dan pertumbuhan ekonomi, 
menyerap tenaga kerja dan 
sebagainya. Disitulah fungsi 
koordinasi Deputi kami. 

Kemudian karena izinnya 
merupakan kewenangan Pemda, 
sebenarnya pengelola kawasan 
industri bisa menjadi PTSPnya. 

Pengelola harus membantu 
penyewa di kawasan industri 
tersebut untuk mendapatkan 
perizinan, bukan hanya 
menjadi jembatan ke proses 
perizinan, namun izin-izin 
sudah didelegasikan sehingga 
tidak perlu mengurus ke Pemda. 
Memang belum sepenuhnya 
berjalan, tapi sebagian sudah 
ada. Kalau diperlukan, delegasi 
Pemda ditempatkan di kawasan 
industri untuk memproses izin. 

Pengelola kawasan industri 
bukan hanya penjual kavling, 
namun harus menyusun 
masterplan kawasan, industri 
apa yang bisa masuk, perizinan 
yang harus diproses seperti 
izin lingkungan dan IMB, 
termasuk spesifikasi bangunan 
gudang. Kemudian hal lain 
yang diperlukan, seperti waste 
treatment, karena semua industri 

itu punya waste, bagaimana 
mengelolanya. Misalkan 
kawasan industri tekstil, mulai 
dari proses awal sampai menjadi 
kain atau baju, pengolahan waste 
harus disediakan oleh pengelola 
kawasan. Itu baru bagus, di luar 
negeri menerapkan hal itu jika 
mau maju.

REDAKSI: Sektor industri 
dan kebutuhan investasi 
saat ini juga erat kaitannya 
dengan sistem Online Single 
Submission (OSS) berdasar 
PP 24 tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik. Bisa 
diterangkan kepada kami 
bagaimana latar belakang 
dan keterkaitannya? 
Bagaimana mekanisme 
izin yang dilalui oleh 

ILUSTRASI : RISET
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suatu industri hingga bisa 
beroperasi?

BAMBANG A. WINARSO: 
Jadi, pada prinsipnya dalam 
melakukan proses perizinan 
sudah ada PTSP, namun 
dikarenakan masih minimnya 
kemampuan SDM di Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP), 
maka tidak mungkin dilakukan 
proses perizinan teknis. PTSP 
bertugas melakukan pelayanan 
pada prinsipnya, sehingga jika 
melakukan evaluasi AMDAL, 
tidak ada SDM yang ahli di 
bidang tersebut. Untuk izin yang 
sifatnya administrasi masih bisa 
dilakukan, tapi kalau sifatnya 
teknis sulit. Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai 
pintu akan berkoordinasi 
dengan dinas teknis yang 
mensupport itu. 

Ide OSS berasal dari 
permintaan Presiden akibat 
keluhan pelaku usaha yang 
mengatakan bahwa masalah 
perizinan rumit. Oleh karena itu 
kami lihat, kami lakukan kajian, 
dan juga kunjungan 
di beberapa 
negara dan 

salah satu temuannya bahwa 
kalau yang sifatnya administrasi 
masih bisa distandarkan. 
Contohnya begini, dahulu kala 
pemohon izin lokasi selalu 
ditanyakan data tentang nama 
perusahaan, aktanya, dan lain 
sebagainya. Kemudian dalam 
mengurus IMB ditanyai hal 
yang sama, sehingga berkali-kali 
mengirim data tersebut hanya 
karena instansi terpisah-pisah. 
Kemudian kami lihat, apakah 
proses ini bisa distandarkan. 

Akhirnya kami belajar di 
beberapa negara, salah satunya 
New Zealand. New Zealand 
mempunyai kebijakan untuk 
setiap penduduk yang lahir 
diberikan NIK, ID card dan 
passport karena dianggap 
kebutuhan dasar. Kemudian 
setiap badan usaha memiliki 
satu Nomor Induk Berusaha, 
yang kami adopsi menjadi NIB. 
Jadi setiap orang yang punya 
NIK boleh tinggal di suatu 
tempat, namun NIK setiap 
orang berbeda-beda. Prinsipnya 
sama dengan NIB, pelaku 
usaha boleh punya sepuluh 

perusahaan dengan berbeda-
beda NIB, tapi juga boleh 
punya satu perusahaan yang 
punya bidang usaha bermacam-
macam selama itu tidak dilarang 
di Undang-Undang. Nah 
itu kita konsepsikan di OSS 
sehingga sebelum pelaku usaha 
melakukan izin usaha, harus 
mengurus NIB terlebih dahulu. 

NIB adalah informasi dasar 
bagi perusahaan, termasuk di 
dalamnya pengurusnya, besarnya 
modal dan lain-lain. Kalau 
pemilik usaha mengurus izin 
usaha cukup mengisi informasi 
ini, kemana saja dia masukkan 
lewat OSS, nanti Kementerian 
A, Kementerian B atau Pemda 
harus mengecek, karena 
aplikasi itu pasti mengirimkan 
ke Kementerian atau Pemda 
terkait. Kementerian atau Pemda 
bisa menarik data melalui NIB 
untuk mengetahui informasi 
terkait perusahaan tersebut. 
Cukup mengisi sekali kemudian 
bisa dipakai untuk bermacam-
macam, dan OSS itu berlaku 
standar. Semua jenis izin usaha 
itu pasti ada nama dan alamat 
yang distandarkan. Cukup 

ILUSTRASI : REDAKSI
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mengisi NIB, data akan ditarik 
dari OSS kemudian langsung 
dapat ditampilkan. Kemudian 
jenis izin dilakukan checklist saja 
nomenklatur KBLInya, langsung 
diteruskan kepada Pemda 
atau instansi yang bertugas 
mengapprove, untuk kemudian 
diperiksa apakah boleh, tidak 
atau bagaimana. Setelah 
dibolehkan maka langsung 
keluar izinnya. Jadi selain izinnya 
standar, standarisasi proses itu 
juga terjadi. Selain itu, karena 
data dan server terkumpul 
menjadi satu, jikalau melakukan 
kecurangan di Kabupaten A 
akan diblacklist dan tidak bisa 
mengurus lagi di Kabupaten 
B atau C, kecuali nama 
perusahaannya berganti. Namun 
sekarang jika perusahaan 
bermasalah di Kabupaten A, 
kemudian ditutup masih bisa 
berpindah lagi karena data tidak 
terhubung. 

Sebenarnya kekuasaan 
memberikan izin merupakan 
kewenangan Presiden yang 
didelegasikan ke Menteri atau 
Pemda. Itu yang kita lakukan 
di OSS, prosesnya lebih jelas 
karena menggunakan aplikasi, 
jadi yang kita ubah bukan 
menarik kewenangan tapi cara 
mengerjakannya. Anda dulu beli 
tiket harus datang ke travel agent 
atau airlines. Sekarang dengan 
adanya aplikasi, penerbit tetap 
pemilik airlines, aplikasi hanya 
memproses dan membantu agar 
lebih mudah. Itu yang coba kita 
lakukan di OSS. 

Sekarang OSS sedang masuk 
di dalam tahap penyempurnaan. 
Salah satu yang terpenting, di 
RDTR itu dahulu tidak banyak 
yang dibuka ke publik secara 
digital. Kami terus meminta 
Direktur Jenderal Tata Ruang 
untuk menstandarkan, 
kemudian sekarang sudah mulai 

standar, namun membacanya 
membutuhkan aplikasi khusus 
yang harus dibeli oleh OSS. 
Akhirnya disepakati bahwa kita 
kirim datanya ke ATR, Gistaru 
yang membaca lokasi yang 
diminta dan akan mengeluarkan 
jawaban apakah diperbolehkan 
atau tidak, tanpa pemohon tahu 
prosesnya seperti apa, karena 
pintu masuknya ada di OSS.

REDAKSI: Sejauh ini apakah 
aspek tata ruang telah 
mensupport perkembangan 
industri dan kebutuhan 
investasi di dalam sistem 
OSS?

BAMBANG A. WINARSO: 
Kita baru mulai jalan, tapi 
kalau proses yang menyangkut 
izin lokasi sudah pasti sangat 
membantu, sehingga kita ingin 
lebih cepat dari sekarang, karena 
baru 15 RDTR yang terintegrasi 
ke OSS. Kami menunggu cukup 
lama, saat ini DKI Jakarta sudah 
siap dengan Jakevo (aplikasi 
perizinan online dari DPMPTSP 
DKI Jakarta), diputuskan berjalan 
dahulu dengan DKI Jakarta. 
Sekarang untuk mengecek lokasi 
RDTR sudah bisa, namun nanti 
akan disesuaikan lagi.

REDAKSI: Apa dampak 
positif dan negatif yang 
diperoleh pengembangan 
industri dan kebutuhan 
investasi dengan adanya 
informasi teknologi berbasis 
tata ruang tersebut?

BAMBANG A. WINARSO: 
Saya kira banyak dampak 
positifnya, sekarang teknologi 
sudah tersedia dan itu sangat 
bermanfaat dan lebih efisien. 
Tapi dampak negatifnya orang 
yang biasa melayani manual 
kini berpindah pekerjaan. Dia 
tetap bekerja tapi bidangnya 
sudah berubah, karena yang 

tadinya melayani manual 
sekarang otomatis berpindah 
menggunakan sistem teknologi 
informasi. 

REDAKSI: Sebagai 
pertanyaan pamungkas, 
bagaimana harapan Bapak 
selaku Deputi Bidang 
Koordinasi Perniagaan 
dan Industri, Kemenko 
Perekonomian terhadap 
perkembangan industri di 
Indonesia yang disupport 
oleh penyelenggaraan 
tata ruang yang berbasis 
informasi teknologi dalam 
OSS?

BAMBANG A. WINARSO: 
Penyelenggaraan tata ruang 
yang berbasis teknologi sudah 
pasti membantu memberikan 
kepastian, kecepatan dan 
keakuratan. Saya lihat positifnya 
disitu, semua lebih transparan. 
Seperti forensik, dalam system 
teknologi informasi tidak ada 
yang hilang, jejaknya ada, 
bisa dilacak dan bisa ditarik 
kembali. Itu merupakan salah 
satu keunggulan teknologi 
informasi sehingga sulit 
untuk berbohong. Saya kira 
itu yang sangat membantu, 
otomatis, tidak hanya kawasan 
industri, semua usaha yang 
membutuhkan zonasi untuk 
berusaha akan terlayani dengan 
baik, konsekuensinya juga akan 
memangkas proses perizinan. 
Sekarang masih ada izin 
lokasi, nantinya kalau sudah 
ada RDTR tidak perlu izin 
lokasi, karena sudah diketahui 
lokasi, batas-batas, bahkan 
kepemilikannya, sehingga jika 
pelaku usaha ingin mengajukan 
izin industri di lokasi yang yang 
tidak sesuai, solusinya bisa 
pindah di luar kawasan tersebut 
atau menunggu beberapa tahun 
lagi. l



BANYUWANGI memiliki 
banyak penghargaan 
nasional mulai 
dari pengelolaan 

keuangan, pengelolaan 
perdesaan, pariwisata, dan 
sebagainya. Salah satu bukti 
adalah ketika Banyuwangi 
berhasil meraih juara penataan 
ruang terbaik se-Indonesia dari 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat di tahun 
2014. Dengan penghargaan 
tersebut Banyuwangi dianggap 
telah mampu mempertahankan 
dan mengemas tata ruang di 
daerahnya. 

Penghargaan tersebut 
sebagai bentuk dorongan untuk 
pemerintah daerah agar lebih 
meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat, khususnya 
dalam penyelenggaraan 
penataan ruang. Sebab penataan 
ruang yang berkualitas membuat 
investasi dan pembangunan di 
daerah dapat berjalan selaras 
dengan koridor keberlanjutan 
lingkungan. 

Pemkab Banyuwangi telah 
memiliki Perda No. 08/2012 
tentang RTRW Kabupaten 
Banyuwangi. Instrumen hukum 
lain tentang penataan ruang juga 

telat tertuang dalam beberapa 
Rencana Detail Tata Ruang 
hingga tingkat kecamatan atau 
RDTRK, Peraturan Bupati 
tentang Zonasi Wilayah dan 
Surat Keputusan Bupati tentang 
Penataan Kawasan. 

Kebijakan tata ruang di 
Banyuwangi juga dinilai unggul, 
karena mampu mengakomodasi 
kearifan lokal, salah satu 
contohnya pada kebijakan 
pembangunan hotel yang 
desainnya harus menonjolkan 
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INOVASI TEKNOLOGI 
INFORMASI 
DI KABUPATEN 
BANYUWANGI 

KABUPATEN
BANYUWANGI

KABUPATEN BANYUWANGI MERUPAKAN KABUPATEN TERLUAS 
DI PROVINSI JAWA TIMUR. KABUPATEN INI TERLETAK DI UJUNG 

PALING TIMUR PULAU JAWA, BERBATASAN DENGAN KABUPATEN 
SITUBONDO DI UTARA, SELAT BALI DI TIMUR, SAMUDRA HINDIA 

DI SELATAN SERTA KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN 
BONDOWOSO DI BARAT.

BANYUWANGI JUGA MEMPUNYAI BANYAK TUJUAN WISATA YANG 
INDAH, MULAI DARI SUASANA PANTAI SAMPAI WISATA ALAM 

PEGUNUNGAN.

p REDAKSI p

LUAS WILAYAH

5.782,50 KM2

JUMLAH PENDUDUK

1.594.083 JIWA

LAKI-LAKI

793.018 JIWA

PEREMPUAN

801.065 JIWA

SUMBER: 
BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI



ornamen khas daerah setempat 
dan bahan baku bangunan 
yang harus mengandung unsur 
material lokal. 

Selain itu, tahun 2017 
Banyuwangi juga masuk dalam 
enam besar daerah kompetisi 
Inovasi Pemanfaatan Geospasial 
yang digelar Badan Informasi 
Geospasial (BIG) Nasional. 
Banyuwangi dinilai berhasil 
mengoptimalkan pemanfaatan 
Geographic Information 
System (GIS) dalam tata kelola 
pemerintahannya.

Sistem Informasi 
Geografis di 
Banyuwangi

Peran teknologi informasi 
pada masa sekarang semakin 
penting, seiring perkembangan 
teknologi informasi, banyak 
manusia melakukan pekerjaan 
dengan menggunakan komputer 
maupun menggunakan handphone, 
sehingga dapat mempermudah 
pekerjaan dan mencari segala 
informasi dimanapun berada. 

Saat ini sistem informasi telah 
berkembang pesat, hal tersebut 
terbukti dari sangat berperannya 
kegiatan perekonomian dan 
strategi penyelenggaraan 
pembangunan. Keberadaan sistem 
informasi mendukung kinerja 
peningkatan efisiensi, efektivitas, 
dan produktivitas organisasi 
pemerintah dan dunia usaha, 
serta mendorong perwujudan 
masyarakat yang maju dan 
sejahtera. Dalam mendukung 
penyampaian suatu informasi 
maka dimanfaatkanlah teknologi 
informasi, yang menggunakan 
teknologi komputer sebagai 
media utama dalam penyampaian 
informasi. Istilah ini sendiri 
merupakan perkembangan 
dari istilah Sistem Informasi. 
Semakin tinggi kualitas teknologi 
informasi yang digunakan maka 

tingkat efektfitas dan efisiensi pun 
semakin tinggi.

Berkaitan dengan hal 
tersebut, salah satu bidang 
yang merasakan manfaat dari 

berkembangnya teknologi adalah 
bidang Perencanaan Wilayah Kota. 
Penggunaannya terwujud dalam 
pemanfaatan Sistem Informasi 
Geografis atau Geographic 
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GAMBAR 1. TAMPILAN MENU UTAMA GIS BANYUWANGI



Information System (GIS). 
Salah satu yang dinilai berhasil 
mengoptimalkan pemanfaatan GIS 
adalah Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi telah 
memanfaatkan IG untuk membuat 
peta digital tentang kondisi 
geografis daerah. Geographic 
Information System (GIS) 
Banyuwangi adalah suatu sistem 
informasi yang menyajikan peta 
digital berbasis webGIS untuk 
memudahkan pencarian data 
informasi spasial Kabupaten 
Banyuwangi seperti peta wilayah 
administrasi, rencana pola 
ruang, struktur ruang, fasilitas 
transportasi, daerah rawan bencana 
dan sarana prasarana lainnya. 
Untuk mendukung tampilan, 
GIS Banyuwangi menggunakan 
tiga Base Map (Peta Dasar), yaitu: 
Bing Map; Google Map; ESRI Map. 
Dengan data input berupa shapefile 
(.shp) yang telah diolah terlebih 
dahulu oleh operator ArcGIS, GIS 
Banyuwangi dapat menampilkan 
berbagai informasi geospasial di 
Banyuwangi.

Adapun manfaat dari GIS 
Banyuwangi adalah dapat 
mempermudah masyarakat 
dalam mengakses informasi tata 
ruang di Kabupaten Banyuwangi. 
Masyarakat tidak perlu lagi datang 
ke kantor pemerintah. Mereka bisa 
mendapatkan informasi terkait 
tata ruang dengan cara mengakses 
homepage “BAGOES” melalui 
internet. Selain masyarakat, 
unsur pemerintah terkait juga 
mendapatkan kemudahan dalam 
mengakses informasi tata ruang. 
Kemudahan ini pada akhirnya 
memperpendek jalur koordinasi 
antar perangkat daerah sehingga 
dapat meningkatkan kinerja 
pemerintah.

GIS Banyuwangi memiliki 
beberapa keunggulan, antara lain:
1.  Sebagai bank data spasial dari 

Kabupaten Banyuwangi, yang 

memuat peta-peta RTRW 
maupun RDTR yang telah 
disusun;

2.  Lebih jauh pemanfaatannya 
dapat digunakan untuk 
menampilkan ketentuan-

ketentuan tata ruang dari 
dinas-dinas teknis, seperti peta 
sempadan jalan, sungai, dan 
lain-lain; 

3.  Selain itu, juga menampilkan 
hasil kegiatan pembangunan 
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GAMBAR 2. TAMPILAN PETA DASAR, PETA TEMATIK, 
PETA RENCANA DI WEBGIS BANYUWANGI



fisik yang dilakukan oleh 
dinas-dinas teknis, yang sudah 
mencakup lokasi, volume, 
anggaran dan disertai dengan 
foto; dan

4.  Adanya fitur Search Box, 
dimana dengan fitur ini 
pengguna dapat mengecek peta 
dasar, peta tematik maupun 
peta rencana hanya dengan 
memasukkan koordinat lokasi 
yang diinginkan. Fitur ini juga 
sangat membantu masyarakat 
maupun investor yang ingin 
mengetahui informasi tata 
ruang berkaitan dengan 
perolehan izin rekomendasi 
tata ruang.
Berdasar sistem informasi 

geografis (GIS) Banyuwangi, 
berbagai program pembangunan 
mulai dari penanganan 
kemiskinan, pendidikan, layanan 
kesehatan, rencana tata ruang, 
dan monitoring pembangunan 
dipetakan secara digital dengan 
memanfaatkan teknologi tersebut.

E-monitoring System 
(EMS) Banyuwangi

Program E-monitoring 
System (EMS) dibangun 
untuk menampung pemetaan 
pembangunan yang dilakukan 
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SEBELUM

Sebelum adanya GIS Banyuwangi, masyarakat sering 
datang ke kantor Bappeda untuk meminta Informasi Tata 
Ruang. Kedatangan mereka tidak cukup sekali karena 
informasi yang diberikan berupa surat resmi.

Data spasial baik rencana umum (RTRW) maupun rencana 
rinci (RDTR) di Kabupaten Banyuwangi terpisah atau 
kurang terintegrasi.

Hasil kegiatan pembangunan fisik SKPD kurang 
tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

SESUDAH

Setelah adanya GIS Banyuwangi, intensitas masyarakat 
yang datang ke kantor Bappeda untuk memperoleh 
Informasi Tata Ruang tersebut relatif lebih berkurang.

Data spasial baik RTRW maupun RDTR yang telah disusun 
dapat dicompile dalam satu bank data spasial sehingga 
lebih terintegrasi dan informatif.

Hasil kegiatan pembangunan fisik SKPD dapat 
tersosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat dan 
terupdate tiap tahunnya. Pemberian akses admin panel 
pada SKPD terkait mempersingkat alur koordinasi.

TABEL 1. KEUNGGULAN YANG DIRASAKAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA GIS BANYUWANGI

GAMBAR 3. BERBAGAI PROGRAM PEMBANGUNAN BANYUWANGI YANG 
MEMANFAATKAN GIS

Banyuwangi Geographic 
Information System

EMS BANYUWANGI

Monitoring Pembangunan
Yang Didanai oleh Dana Desa

GIS BANYUWANGI

Peta Rencana Tata Ruang

UGDK BANYUWANGI

Persebaran Penduduk Miskin 
Kabupaten Banyuwangi

DAPODIK BANYUWANGI

Bank Data Bidang Pendidikan

YANKES MO-DUIT SOBO

Pelayanan Kesehatan Berbasis 
Geospasial

Sebagai

PORTAL INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN BANYUWANGI

SARANA/ALAT PERBAIKAN KINERJA BIROKRASI



oleh pemerintah desa mulai dari 
sebelum, proses pengerjaan, 
hingga hasil akhirnya. EMS 
berisikan informasi detail kegiatan 
antara lain nama, anggaran, dan 
foto-foto pelaksanaan kegiatan 
(0%, 50%, 100%) serta terhubung 
dengan lokasi pelaksanaan 
kegiatan. Selain itu EMS juga 
berisikan rekapitulasi kegiatan 
dari tiap desa di masing-
masing kecamatan pada tahun 
anggaran tertentu, dan kemudian 

menampilkan titik lokasi dari 
semua kegiatan yang terinput 
dalam EMS. Dengan program 
ini diharapkan monitoring yang 
dilakukan oleh Pemkab pada desa 
lebih efisien dan hemat biaya. 
EMS dapat diakses di http://ems.
banyuwangikab.go.id. 

Unit Gawat Darurat 
Kemiskinan (UGDK)

Selanjutnya, implementasi 
Informasi Geospasial (IG) pada 

program penanggulangan 
kemiskinan dituangkan ke dalam 
program UGDK. Dengan adanya 
program ini, jumlah warga 
miskin daerah dapat dipetakan 
secara digital mulai titik 
koordinat wilayahnya, jumlah 
keluarga miskinnya, kategori 
kemiskinannya hingga jenis 
bantuan yang dapat diberikan. 
Sehingga apabila ada yang ingin 
mengirimkan donasi atau bantuan 
apapun bisa tepat sasaran. UGDK 
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GAMBAR 4. TAMPILAN MENU UTAMA EMS BANYUWANGI

SEBELUM

Metode pelaksanaan Monev pelaksanaan kegiatan berupa 
sampling.

Menyita tenaga dan waktu karena luasnya wilayah dan 
banyaknya kegiatan.

Anggaran Monev besar (untuk melakukan perjalanan dinas 
Monev).

Transparansi kurang (sulit dalam penyajian data kegiatan).

SESUDAH

Monev dilaksanakan secara keseluruhan kegiatan.

Efisiensi tenaga dan waktu karena dilakukan melalui 
aplikasi online.

Efisiensi anggaran.

Lebih transparansi (kemudahan penyajian data).

TABEL 2. KEUNGGULAN YANG DIRASAKAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA EMS BANYUWANGI



dapat diakses di http://ugdk.
banyuwangikab.go.id. 

Data Pokok 
Pendidikan 
(DAPODIK) 
Banyuwangi

IG juga diterapkan untuk 
memetakan pendidikan di 
Banyuwangi yang memuat data 
umum pendidikan Kabupaten 
Banyuwangi seperti akreditasi 

GAMBAR 5. SALAH SATU FITUR PETA KELURAHAN/DESA (PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU/PBDT) YANG 
MENAMPILKAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERDASARKAN WILAYAH

EDISI 3 | MEI - JUNI 2019  BULETIN PENATAAN RUANG

15

SEBELUM

Data masih berupa dokumen/excel.

Program dan bantuan ke masyarakat miskin belum tertata 
secara rapi.

Kurangnya trust (rasa percaya) masyarakat terkait dengan 
bantuan yang akan diberikan ke masyarakat miskin.

Tidak adanya panduan bagi TKPK Kabupaten, TKPK 
Kecamatan dan Satgas Penanggulangan kemiskinan 
dalam mendeteksi masyarakat miskin wilayahnya.

SESUDAH

Data online by name by address by koordinat.

Program dan bantuan yang masuk ke masyarakat miskin 
tertata secara sistem.

Adanya transparansi dan bukti masyarakat yang akan 
memberikan sumbangan ke masyarakat miskin.

Adanya panduan bagi Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan (TKPK) Kabupaten dan Kecamatan serta 
Satgas Penanggulangan Kemiskinan dalam mendeteksi 
masyarakat miskin wilayahnya.

TABEL 3. KEUNGGULAN YANG DIRASAKAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA UGDK

Dengan adanya program ini, jumlah warga 
miskin daerah dapat dipetakan secara 
digital mulai titik koordinat wilayahnya, 
jumlah keluarga miskinnya, kategori 
kemiskinannya hingga jenis bantuan yang 
dapat diberikan. 



satuan pendidikan, komposisi 
peserta didik, komposisi pendidik 
dan tenaga kependidikan. Data 
Pokok Pendidikan (DAPODIK) 
dapat diakses di http://dapodik.
banyuwangikab.go.id. 

Yankes Mo-Duit Sobo
Di bidang kesehatan, 

puskesmas juga memanfaatkan 
IG dengan program Mo Duit. 
Program ini bertujuan untuk 
mengetahui persebaran tren 
masalah kesehatan, dan salah 
satunya kegiatannya yaitu dengan 
memberikan pelayanan Puskesmas 
keliling ke rumah-rumah warga. 
Selain melayani konsultasi, 
petugas juga bisa memberikan 
pengobatan dan perawatan 
langsung kepada pasien. Setiap 
kunjungan ke lapangan, petugas 
akan melakukan pendataan 
terkait persoalan kesehatan 
warga melalui program Mo Duit 
dengan sistem geospasial. Melalui 
sistem geospasial tersebut, pihak 
Puskesmas bisa melihat sebaran 
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GAMBAR 6. TAMPILAN ISI DATA UMUM PENDIDIKAN KABUPATEN 
BANYUWANGI

GAMBAR 7. STATUS PENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK
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SEBELUM

Data masih tercecer dan pemkab tidak bisa akses.

Tidak ada tool analisa terkait perencanaan pendidikan.

Perencanaan tidak satu data.

SESUDAH

Data terintegrasi dan update serta online secara real time.

Terdapat tool analisis pendidikan.

Dijadikan acuan untuk perencanaan sarpras pendidikan.

TABEL 4. KEUNGGULAN YANG DIRASAKAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA DAPODIK BANYUWANGI

 GAMBAR 8. TAMPILAN YANKES MO DUIT SOBO KABUPATEN BANYUWANGI

SEBELUM

Data manual.

Susah dalam deteksi dini terhadap penyakit yang 
berpotensi wabah.

Tidak ada peran masyarakat dalam laporan dini terhadap 
masalah kesehatan.

SESUDAH

Tersedianya data informasi berbasis IT dan GIS.

Adanya early warning system dalam deteksi dini terhadap 
penyakit yang berpotensi wabah.

Melibatkan peran serta masyarakat dalam laporan secara 
dini masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat.

TABEL 5. KEUNGGULAN YANG DIRASAKAN SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL 
KESEHATAN PUSKESMAS SOBO KABUPATEN BANYUWANGI



penyakit kronis dan menular. 
Tujuannya untuk melakukan 
pemantauan terhadap kesehatan 
warga. Melalui sistem geospasial 
maka analisis kebutuhan pasien 
bisa dilakukan.

Berbagai program 
pembangunan yang dilakukan 
Banyuwangi dengan 
memanfaatkan GIS dinilai sangat 

PEMERINTAH Kabupaten 
Banyuwangi memiliki Mall 
Pelayanan Publik yang telah 
mengintegrasikan 199 jenis 
layanan di satu atap. Mall 
Pelayanan Publik di Banyuwangi 
menjadi mall pelayanan publik 
pertama di Indonesia yang 
didirikan di kabupaten. Pelayanan 
tersebut mulai dari administrasi 
kependudukan seperti akte 

MALL PELAYANAN PUBLIK
BANYUWANGI

kelahiran dan kematian, KTP, 
beragam jenis izin, BPJS 
Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, 
PDAM, pembayaran retribusi 
daerah, pelayanan izin terkait 
kendaraan di SAMSAT, 
pembayaran pajak, pendaftaran 
pernikahan serta pembuatan SIM. 
Mall pelayanan publik tersebut 
mulai dioperasikan sejak awal 
Oktober 2017.

Mall pelayanan publik tersebut 
berada tepat di pusat Kota 
Banyuwangi bersebelahan dengan 
Taman Sritanjung. Dengan adanya 
mall pelayanan publik masyarakat 
bebas dari pungutan liar karena 
pembayaran retribusi daerah 
bisa langsung dibayar di loket 
yang sudah disediakan. Selain 
itu Mal Pelayanan Publik mampu 
meringkas alur pelayanan. l

inovatif. Setelah mengikuti 
beberapa penilaian pada saat 
kompetisi yaitu penilaian 
dokumen dan presentasi terkait 
pemanfaatan informasi geospasial 
(IG) untuk mendukung program-
program pemerintah daerah, 
Banyuwangi terpilih sebagai 
salah satu dari enam finalis 
terbaik dalam kompetisi Inovasi 

Pemanfaatan Geospasial. Pada 
saat kompetisi tim juri sangat 
mengapresiasi Banyuwangi karena 
mampu melakukan lompatan 
besar dalam pemanfaatan IG. 
Banyuwangi dinilai telah berhasil 
menelurkan inovasi menarik 
untuk percepatan pelaksanaan 
program-program daerahnya 
demi kesejahteraan masyarakat. l
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UPAYA PENYELESAIAN 
PERMASALAHAN TUMPANG TINDIH 

PEMANFAATAN LAHAN 

TOPIK UTAMA

SEBAGAI tindak lanjut 
arahan Presiden 
pada saat peluncuran 
Geoportal Kebijakan 

Satu Peta pada Desember 2018 
lalu, Sekretariat Tim Percepatan 
Kebijakan Satu Peta (PKSP) 
Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian bersama-sama 
dengan Kementerian/Lembaga 
dan Pemerintah Daerah saat ini 
sedang berupaya menyelesaikan 
permasalahan tumpang tindih 
pemanfaatan lahan di seluruh 
wilayah Indonesia. Upaya 
penyelesaian ini merupakan 
bagian dari kegiatan utama PKSP 
yaitu sinkronisasi. 

Terkait dengan kegiatan 
sinkronisasi tersebut, pada 
Februari 2019 lalu, Kementerian 
Koordinator Bidang 
Perekonomian telah menerbitkan 
Peraturan Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Nomor 2 
Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi 
Antar Informasi Geospasial 
Tematik Dalam Rangka 
Percepatan Kebijakan Satu Peta 
(Permenko No. 2/2019).

Permenko No. 2/2019 
mengatur mekanisme dan tata 
cara pelaksanaan sinkronisasi 
yang dilakukan dengan tiga 
tahapan yaitu Identifikasi 
Tumpang Tindih, Analisis 
Penyelesaian Tumpang Tindih, 

dan Pelaksanaan Penyelesaian 
Tumpang Tindih. Terkait dengan 
tahap Identifikasi Tumpang 
Tindih, keluaran/output yang 
dihasilkan yaitu berupa Peta 
Indikatif Tumpang Tindih IGT 
(PITTI).

Kegiatan Identifikasi 
Tumpang Tindih mencakup 
delapan kegiatan yaitu pertama 
menentukan IGT yang akan 
dilakukan tumpang susun 
(overlay), kedua mengidentifikasi 
dan menggunakan atribut 
IGT sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 
ketiga melakukan tumpang 
susun (overlay) terhadap IGT 
yang sudah teridentifikasi untuk 
menghasilkan skema dengan 
menggunakan perangkat lunak 
sistem informasi geografi, 
keempat melakukan identifikasi 
terhadap skema hasil tumpang 
susun (overlay) IGT, kelima 
merumuskan tipologi setiap 
skema sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 
dengan klasifikasi sebagai 
berikut: warna hijau (tidak 
bermasalah atau telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan), warna 
kuning (tidak bermasalah dengan 
kondisi tertentu), warna merah 
(indikasi bermasalah berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-

undangan), keenam melakukan 
input hasil identifikasi tipologi 
ke dalam hasil tumpang susun 
(overlay) IGT untuk menghasilkan 
PITTI, ketujuh melakukan 
validasi terhadap tipologi pada 
setiap skema tumpang tindih 
(rancangan PITTI) dengan 
melibatkan Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah 
Daerah (maksimal 65 hari kerja), 
kedelapan menetapkan PITTI 
hasil validasi melalui Keputusan 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian.

Saat ini Sekretariat Tim PKSP 
telah menyelesaikan PITTI untuk 
Indonesia. Berdasarkan hasil 
perhitungan PITTI teridentifikasi 
bahwa (i) luas tumpang tindih di 
wilayah Sumatera sebesar 37,63% 
dari total luas wilayah Sumatera, 
(ii) luas tumpang tindih di 
wilayah Jawa sebesar 49,61 % 
dari total luas wilayah Jawa, (iii) 
luas tumpang tindih di wilayah 
Bali dan Nusa Tenggara sebesar 
50,38 % dari total luas wilayah 
Bali dan Nusa Tenggara, (iv) 
luas tumpang tindih di wilayah 
Kalimantan sebesar 42,12 % dari 
total luas wilayah Kalimantan, (v) 
luas tumpang tindih di wilayah 
Sulawesi sebesar 42,95 % dari 
total luas wilayah Sulawesi, (vi) 
luas tumpang tindih di Wilayah 
Maluku dan Papua seluas 32,86 

p TIM PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN p
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TOPIK UTAMA

% dari total luas wilayah Maluku 
dan Papua. Identifikasi tumpang 
tindih juga memperhitungkan 
keselarasan internal tata ruang 
(RTRW-P vs RTRW-K), TORA 
dan Sawit dan Tumpang tindih 
yang diidentifikasi adalah 
tumpang tindih dengan luas > 
0,0225 Ha.

PITTI yang akan ditetapkan 
ini akan menjadi acuan bagi 
Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah dalam 
menyelesaikan permasalahan 
tumpang tindih pemanfaatan 
lahan sehingga diharapkan ke 
depannya tidak ada lagi konflik 

pemanfaatan lahan yang dapat 
mengganggu iklim berusaha di 
Indonesia. 

Setelah PITTI ditetapkan, 
selanjutnya Sekretariat Tim 
PKSP menyusun rekomendasi 
penyelesaian tumpang tindih 
berupa Rule base penyelesaian 
permasalahan tumpang tindih 
dengan berlandaskan pada 
prinsip-prinsip dasar (1) Legitimasi 
hukum dimana setiap mekanisme 
penyelesaian permasalahan 
tumpang tindih perlu berlandaskan 
pada dasar hukum yang sah dan 
memiliki kekuatan mengikat, (2) 
Penghormatan hak-hak masyarakat 

dimana hak-hak masyarakat 
didahulukan berdasarkan privilege 
di atas kepentingan lainnya, 
sepanjang hak-hak tersebut 
dapat dibuktikan secara fisik dan 
administratif, (3) Penjaminan 
kepastian berinvestasi dimana 
penyelesaian permasalahan 
tumpang tindih dilakukan untuk 
mendorong investasi melalui 
penjaminan atas hak-hak badan 
usaha yang sah, (4) Penjagaan 
Sustainability Lingkungan 
dimana Rule Base dilaksanakan 
dengan tetap memperhatikan 
kesinambungan ekosistem dan 
kelestarian lingkungan. l
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GAMBAR 1. MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN SINKRONISASI

TIM DAN SEKRETARIAT 
TIM PERCEPATAN KSP

KEMENTERIAN DAN 
LEMBAGA

PEMERINTAH

2. ANALISIS PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH

MULAI IGT HASIL INTEGRASI 1. IDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH

PETA INDIKATIF TUMPANG TINDIH IGT (PITTI)

REKOMENDASI PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH

3. PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH

PRODUK HUKUM DAN IGT YANG TELAH DISINKRONISASI DAN 
TIDAK LAGI TERDAPAT TUMPANG TINDIH

PRODUK HUKUM DAN IGT 
HASIL SINGKRONISASI

SELESAI
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GAMBAR 2. KLASIFIKASI DALAM KEGIATAN IDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH

GAMBAR 3. KLASIFIKASI DALAM KEGIATAN IDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH



TOPIK UTAMA

PROSES SINKRONISASI DAN 
PENYELARASAN ANTARDATA 
INFORMASI GEOSPASIAL TERPADU 
(IGT) YANG TERINTEGRASI 
SERTA PENYUSUNAN REKOMENDASI 
DAN FASILITAS PENYELESAIAN 
PERMASALAHAN IGT

PERATURAN Presiden 
Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Percepatan 
Pelaksanaan Kebijakan 

Satu Peta pada Tingkat Ketelitian 
1 : 50.000 menetapkan empat 
kegiatan dalam proses percepatan 
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta 
(PKSP), yaitu:
1. Kompilasi data Informasi 

Geospasial Tematik 
(IGT) yang dimiliki oleh 
Kementerian atau Lembaga 
(K/L), kelompok kerja 
nasional IGT, dan/atau 
pemerintah daerah untuk 
seluruh wilayah Indonesia.

2.  Integrasi data IGT melalui 
proses koreksi dan verifikasi 
IGT terhadap IGD.

3.  Sinkronisasi dan 
penyelerasan antardata IGT 
yang terintegrasi.

4. Penyusunan rekomendasi 
dan fasilitasi penyelesaian 

permasalahan IGT termasuk 
penyediaan alokasi anggaran 
dalam rangka penyelesaian 
permasalahan tersebut.
Kegiatan PKSP sesuai dengan 

arahan Presiden pada rapat 
terbatas tanggal 5 Februari 2018, 
agar difokuskan terlebih dahulu 
di Kalimantan. Dengan demikian, 
kegiatan kompilasi data IGT dan 
integrasi data IGT untuk Pulau 
Kalimantan dan Pulau Sumatera 
telah dapat diselesaikan, dan 
yang tersisa adalah kegiatan 
sinkronisasi dan penyelarasan 
antardata IGT dan penyusunan 
rekomendasi dan fasilitasi 
penyelesaian permasalahan 
IGT, walaupun untuk wilayah 
lainnya tetap dilakukan kegiatan 
kompilasi dan integrasi data IGT.

Dari hasil identifikasi 
permasalahan penyelarasan 
antardata IGT diperoleh data 
sebagai berikut:

•	 Pulau Kalimantan dari luas 
53.983.830 (Lima Puluh Tiga 
Juta Sembilan Ratus Delapan 
Puluh Tiga Ribu Delapan 
Ratus Tiga Puluh) Ha, total 
luas tumpang tindih IGT 
adalah sebesar 10.435.519 
(Sepuluh Juta Empat Ratus 
Tiga Puluh Lima Ribu Lima 
Ratus Sembilan Belas) Ha 
atau sebesar ±19,3% dari luas 
wilayah Pulau Kalimantan.

•	 Pulau Sumatera dari luas 
48.627.031 (Empat Puluh 
Delapan Juta Enam Ratus Dua 
Puluh tujuh Ribu Tiga Puluh 
Satu) Ha, total luas tumpang 
tindih IGT adalah sebesar 
6.473.872 (Enam Juta Empat 
Ratus Tujuh Puluh Tiga 
Ribu Delapan Ratus Tujuh 
Puluh Dua) Ha atau sebesar 
±13,3% dari luas wilayah Pulau 
Sumatera.

•	 Pulau Jawa dari luas 13.478.341 

p VITO PRIHARTONO1 p

1.  Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri, Sekretariat 
Kabinet
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(Tiga 
B e l a s 

J u t a 
Empat Ratus 
Tujuh Puluh 
Delapan Ribu 

Tiga Ratus Empat Puluh 
Satu) Ha, total luas tumpang 
tindih IGT adalah sebesar 
1.435.952 (Satu Juta Empat 
Ratus Tiga Puluh Lima Ribu 
Sembilan Ratus Lima Puluh 
Dua) Ha atau sebesar ±10,7% 
dari luas wilayah Pulau Jawa.

•	 Pulau Sulawesi dari luas 
18.634.106 (Delapan Belas 
Juta Enam Ratus Tiga Puluh 
Empat Ribu Seratus Enam) 
Ha, total luas tumpang tindih 
IGT adalah sebesar 3.644.734 
(Tiga Juta Enam Ratus Empat 
Puluh Empat Ribu Tujuh 
Ratus Tiga Puluh Empat) Ha 
atau sebesar ±19,6% dari luas 
wilayah Pulau Sulawesi.
(sumber: Sekretariat Tim 

PKSP)
Tindak lanjut atas identifikasi 

tersebut, Sekretariat Tim PKSP di 
Kemenko Bidang Perekonomian 
telah menyusun Peta Indikatif 
Tumpang Tindih Antar IGT 
(PITTI) yang memuat peta dasar, 
peta tematik yang menjadi alas 
(tatakan), serta peta tematik izin 
pemanfaatan ruang/hak atas 
tanah.

Mengingat penyusunan 
rekomendasi dan fasilitasi 
penyelesaian permasalahan 
IGT, maka tim PKSP di 
Kemenko Bidang Perekonomian 
menyiapkan langkah-langkah 
yang diperlukan dalam 
penyelarasan data IGT yang 
tumpang tindih tersebut, 

diantaranya menyiapkan rule 
base yang menjadi acuan bagi Tim 
PKSP, K/L, pemerintah daerah, 
dan pemangku kepentingan 
lainnya dalam penyelarasan 
data IGT dan penyelesaian 
permasalahan data IGT.

Penyusunan rule base tersebut 
disusun dengan berlandaskan 
pada prinsip-prinsip:
1.  Legitimasi Hukum;
2. Penghormatan hak-hak 

masyarakat; 
3.  Penjaminan kepastian 

investasi; dan
4. Penjaminan keberlanjutan 

lingkungan (sustainability).
(sumber: Sekretariat Tim 

PKSP)
Prioritas penerapan 

prinsip-prinsip tersebut adalah 
bergantung terhadap kasus yang 
dihadapi sehingga memunculkan 
beberapa alternatif rule base. 
Disamping itu, prinsip legitimasi 
hukum juga memperhatikan 
peraturan perundang-undangan 
di masing-masing sektor yang 
memberikan izin pemanfaatan 
ruang atau izin pemanfaatan 
sumber daya alam dan izin-izin 
lainnya.

Prinsip penghormatan 
hak-hak masyarakat 
mempertimbangkan kepada 
hak-hak yang telah diberikan. 
Penghormatan kepada hak-hak 
masyarakat diantaranya juga 
terhadap penguasaan masyarakat 
terhadap suatu tanah atau 
lahan secara turun temurun, 
diantaranya penguasaan 
tanah oleh masyarakat adat. 
Kriteria penghormatan hak-hak 
masyarakat ini adalah hak-hak 
yang perolehannya dilakukan 
secara good governance serta 
penguasaan fisik yang dilakukan 
dengan itikad baik.

Prinsip penjaminan kepastian 
investasi, hampir sama dengan 
prinsip penghormatan hak-hak 

masyarakat, hanya saja subyeknya 
adalah lebih didominasi oleh 
badan usaha dan ditujukan 
untuk penjaminan kepastian 
investasi. Artinya dalam hal hak-
hak atau perizinan usaha telah 
diperoleh dengan penerapan good 
governance maka hak-hak atau 
izin usaha tersebut diupayakan 
untuk dihormati keberadaannya.

Sementara itu, prinsip 
keberlanjutan lingkungan 
(sustainability) adalah prinsip 
bahwa apapun kebijakan 
yang dipilih berdasarkan 
prinsip-prinsip lain harus 
mempertimbangkan dan harus 
dikaji terkait perlindungan 
ekosistem dan kelestarian 
lingkungan. 

Dengan prinsip-prinsip 
tersebut, disusunlah rule base 
berdasarkan dua peta yang 
menjadi alas (tatakan) untuk 
identifikasi tumpang tindih 
tersebut yaitu, peta kawasan 
hutan dan peta rencana tata 
ruang. Sementara, dalam 
peta indikatif tumpang tindih 
tersebut, dibagi menjadi dua 
jenis tumpang tindih, yaitu 
yang bersifat keterlanjuran dan 
pelanggaran.

Keterlanjuran dikriteriakan 
bahwa izin/hak atas tanah atau 
penguasaan lahir lebih dahulu 
dibandingkan penetapan peta 
alas (tatakan) tersebut, yaitu 
kawasan hutan dan rencana tata 
ruang. Pelanggaran dikriteriakan 
bahwa izin/hak atas tanah 
atau penguasaan diberikan 
tidak sesuai dengan peta alas 
(tatakan) tersebut, yaitu peta 
kawasan hutan dan rencana tata 
ruang. Dari prinsip dan kriteria 
dimaksud, disusun 28 pola 
penyelesaian tumpang tindih 
IGT untuk dapat ditindaklanjuti 
oleh K/L, pemerintah daerah, dan 
pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai dengan kegiatan 

ILUSTRASI : REDAKSI



TOPIK UTAMA

1.  Penetapan rule base sebagai acuan oleh K/L, pemda, dan pemangku 
kepentingan lain.

2.  K/L, pemda, dan pemangku kepentingan yang melaksanakan rule base dan 
yang melakukan penetapan IGT.

3. Tahapan penyelesaian masalah tumpang tindih IGT, termasuk diantaranya 
menentukan yang akan menjadi prioritas (diperlukan rencana aksi).

4. Kelembagaan yang akan mengendalikan capaian, termasuk melakukan 
evaluasi dan monitoring.

5. Mekanisme eskalasi penyelesaian masalah tumpang tindih IGT.

TABEL 1. MUATAN PENGATURAN PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH IGT
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keempat PKSP maka perlu 
dirumuskan rekomendasi 
dan fasilitasi penyelesaian 
permasalahan IGT. Rekomendasi 
dan fasilitasi yang berupa 
penetapan peta PITTI dan 
penetapan rule base serta aturan 
main dalam penyelesaian 
permasalahan IGT, perlu 
dimuat dalam suatu peraturan 
perundang-undangan yang 
diharapkan dapat mengikat 
para pemangku kepentingan 
yang berupa aturan main, 
pedoman, atau mekanisme 
(Norma, Standar, Prosedur, dan 
Kegiatan/NSPK) penyelesaian 
permasalahan tersebut (payung 
hukum). Instrumen yang akan 
ditetapkan dapat dilakukan dalam 
Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, atau Instruksi Presiden. 
Dimana masing-masing memiliki 
kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan PP dan Peraturan 
Presiden adalah masuk sebagai 
bentuk peraturan perundang-
undangan sebagaimana amanat 
UU Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Namun 
demikian, PP biasanya telah 
diamanatkan secara eksplisit oleh 
UU tertentu. Namun demikian, 
PP dapat pula disusun dalam 
rangka untuk menjalankan UU 
sebagaimana mestinya. Terkait 
hal ini, memang menjadi tidak 
jelas apabila rencana penyelesaian 
tumpang tindih ini dilakukan 
untuk menjalankan UU yang 

mana. 
Sementara itu, Instruksi 

Presiden biasanya dikeluarkan 
dalam rangka melaksanakan 
tugas-tugas yang belum habis 
dibagi ke dalam K/L berdasarkan 
Perpres terkait organisasi dan 
tata kerja (OTK) masing-masing 
K/L. Namun demikian, Inpres 
dapat dikeluarkan dalam rangka 
untuk memperkuat Perpres 
OTK masing-masing K/L, untuk 
melakukan percepatan tugas 
dan fungsi masing-masing K/L, 
untuk menentukan prioritas 
pelaksanaan Tusi K/L, atau 
untuk focusing terhadap Tusi 
K/L. Hal tersebut sifatnya adalah 
penugasan pimpinan kepada 
bawahannya.

Guna menghindari hambatan 
yang terjadi dalam pelaksanaan 
penyelesaian tumpang tindih 
IGT, perlu dilakukan identifikasi 
potensi hambatan, diantaranya 
peraturan perundang-undangan 
yang ada. Misalnya, peraturan 
terkait ganti rugi, dimana sampai 
dengan saat ini belum ditetapkan 
peraturan pelaksanaan terkait 
ganti rugi, yang mengatur 
diantaranya kriteria ganti 
rugi, besaran ganti rugi, pihak 
yang memberikan ganti rugi, 
dan sumber pembiayaannya. 
Sementara untuk peraturan 
perundang-undangan yang 
lebih tinggi dari Perpres dapat 
diakomodasi dalam omnibus 
law yang sedang disusun dalam 
rangka untuk memberikan 

kemudahan perizinan dan 
investasi. 

Dengan penyusunan 
peraturan PUU terkait 
penyelesaian masalah tumpang 
tindih IGT, dapat ditafsirkan 
bahwa PKSP telah memasuki 
tahap akhir dari kebijakan 
pelaksanaan percepatan 
kebijakan satu peta dengan 
tingkat ketelitian skala 1 : 
50.000, yaitu tugas penyusunan 
rekomendasi dan fasilitasi 
penyelesaian permasalahan 
IGT (untuk Pulau Kalimantan). 
Namun, tugas penyelesaian 
tumpah tindih IGT yang akan 
dilaksanakan berdasarkan 
peraturan PUU yang akan 
disusun menjadi tugas yang perlu 
ditindaklanjuti oleh K/L, pemda, 
atau pemangku kepentingan 
lainnya, dan tugas kelembagaan 
yang akan mengendalikan 
penyelesaian masalah tumpang 
tindih IGT. 

Namun demikian, yang 
perlu menjadi pertimbangan 
selanjutnya adalah bahwa 
kelembagaan yang selama 
ini melaksanakan dan 
mengendalikan kegiatan PKSP, 
untuk memenuhi prinsip 
efisiensi dan keberlanjutan, 
kiranya dapat juga difungsikan 
untuk melakukan pengendalian 
penyelesaian permasalahan 
tumpang tindih IGT. Dan 
yang lebih penting lagi adalah 
menjadikan hasil dari kegiatan 
PKSP dan penyelesaian 
permasalahan tumpang 
tindih IGT ini, yaitu berupa 
IGT yang telah ditetapkan 
yang telah melalui proses 
sinkronisasi sebagai rujukan 
bagi K/L, pemda, dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam 
menyusun perencanaan ruang 
dan pemanfaatan ruang, serta 
untuk melakukan pengendalian 
pemanfaatan ruang. l
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PENYUSUNAN RTR KSN
 MENGHADAPI PERUBAHAN ZAMAN

SEKILAS INFO

p ANDRI HARI ROCHAYANTO ST, M.SC1 p

SEJAK penetapan PP 
No. 26 Tahun 2008 
dan kemudian direvisi 
menjadi PP No. 13 

Tahun 2017 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional 
(RTRWN) sebagai arah kebijakan 
dan strategi pemanfaatan 
ruang wilayah nasional, baru 

18 atau 24% Kawasan Strategis 
(KSN) dari total 76 KSN yang 
telah selesai menjadi Peraturan 
Presiden. Sebagaimana 
diketahui Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis Nasional 
(RTR KSN) adalah rencana 
rinci tata ruang dan merupakan 
penjabaran dari RTRWN. KSN 

memiliki nilai strategis bagi 
kepentingan nasional dan dalam 
sistem perencanaan menjadi 
dasar pertimbangan utama 
dalam penyusunan RTRW 
provinsi dan kabupaten/kota 
hingga acuan teknis bagi instansi 
sektoral dalam penyelenggaraan 
pemanfaatan ruang.

p DIDI PURWOKO2 p

1. Kasubdit Pemanfaatan Ruang KSN Wilayah II, Direktorat Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN
2. Staf Subdit Pemanfaatan Ruang KSN Wilayah II, Direktorat Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN

GAMBAR 1. PROGRES PENYUSUNAN RTR KSN

SUMBER: HTTP://SITARUNAS.ATRBPN.GO.ID/

PROGRES PENYUSUNAN RTR KSN

17% 59% 59%

Belum Disusun

13 KSN

Tahap Penyusunan

45 KSN

Perpres

18 KSN
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SUMBER: PERMEN PU NO. 15/PRT/M/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN 
STRATEGIS NASIONAL (DIOLAH)

Tahap persiapan 
penyusunan 

rtr ksn

Penentuan 
delineasi

Upload 
dokumen 

awal

Perumusan 
isu strategis

Penentuan nilai strategis ksn

Berita acara pembahasan 
delineasi dengan daerah

Fakta dan analisis Melalui 
aplikasi

Data awal

Pengumpulan 
data & info

Penyiapan 
peta kerja 

Kompilasi 
data

Perumusan 
tujuan, kebijakan 

dan strategi

Perumusan 
konsep 

pengembangan

Perumusan 
arahan 

pemanfaatan 
ruang dan arahan 

pengendalian 
pemanfaatan 

ruang

Perumusan 
kelembagaan

Materi teknis yang 
telah disepakati

Kesepakatan dengan daerah 
dan sektor

Penyusunan naskah 
raperpresDokumen KLHS

Input
KLHS

•	 Tahap 
pengumpulan 
data informasi

•	 Tahap 
pengolahan 
dan analisis 
data

Tahap perumusan 
konsep 
rtr ksn

Tahap 
penyusunan 

naskah raperpres 

Keterangan:

Proses pengkajian 
penyusunan rtr ksn

Hasil pengkajian 
penyusunan rtr ksn

Pengumpulan data 
dan informasi yang 

dibutuhkan

Dokumen hasil 
penyusunan rtr ksn

Peran sistem 
informasi dalam 

penyusunan rtr ksn

GAMBAR 2. TATA CARA PROSES PENYUSUNAN RTR KSN
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Dinamika pembangunan 
dan tata ruang saat ini semakin 
menantang. Dardak menyebutkan 
persoalaan pokok yang dihadapi 
kedepan yaitu urbanisasi, jumlah 
penduduk yang sangat besar, 
kemiskinan dan kesenjangan antar 
wilayah, bencana alam, serta krisis 
pangan energi, air dan perubahan 
iklim (Puskom Publik PUPR, 
2014). Dalam kerangka spasial, 
persoalan tersebut telah lama 
coba dijawab melalui penetapan 
rencana tata ruang alih-alih 
menjadi instrumen yang handal 
untuk mengatasi isu tersebut. 

Disisi lain teknologi 
berkembang pesat dimana dunia 
saat ini disebut telah memasuki 
era revolusi industri 4.0 yang 
menekankan pada pola ekonomi 
digital, kecerdasan buatan, big 
data, robotik, dan lain sebagainya 
atau lebih dikenal dengan 
fenomena disruptive innovation. 
Disrupsi teknologi tersebut telah 
banyak mengubah perilaku dan 
gaya hidup masyarakat sehari-hari. 
Sektor indutri keuangan adalah 
yang paling responsif menanggapi 
perubahan tersebut. Kemunculan 
fintech dalam industri keuangan 
telah mempengaruhi keputusan 
bank untuk membuka kantor 
cabang baru bahkan perilaku 
nasabah yang nyata mulai jarang 
berkunjung ke kantor untuk 
bertransaksi. Dari sudut pandang 
spasial, hal tersebut tentu saja 
berpengaruh pada bagaimana 
kita melihat kebutuhan lahan 
untuk kantor, pola pergerakan 
penduduk, kebutuhan 

infrastruktur transportasi, hingga 
ruang-ruang untuk interaksi 
sosial masyarakatnya. 

Jadi jelas bahwa pemanfaatan 
teknologi menjadi hal wajib bagi 
seorang perencana. Beberapa 
adaptasi terhadap perkembangan 
teknologi dalam kaitanya dengan 
proses pembangunan secara 
spasial misalnya telah dilakukan 
oleh institusi penataan ruang 
melalui inisiasi pengembangan 
konsep smart city, penggunaan 
sistem informasi geografis online 
(Gistaru), pengembangan aplikasi 
RTR builder dan geo planner, 
serta yang terahir adalah one 
single submission (OSS). Dalam 
jangka panjang, perubahan zaman 
mestinya direspon para perencana 
dengan proses adaptasi khususnya 
pada dua hal: proses penyusunan 
RTR dan muatan substansi 
pengaturan RTR.

Pertama pada proses 
penyusunan RTR secara 
prosedural meliputi tiga tahapan 
yaitu: 1) proses teknis; 2) proses 
partisipatif; dan 3) proses legalisasi, 
peran teknologi dapat digunakan 
sebagai support system yang 
menunjang keseluruhan proses 
tersebut. Teknologi informasi 
misalnya dapat digunakan 
dalam mengolah data, termasuk 
memproses, mendapatkan, 
menyusun, menyimpan, dan 
memanipulasi data dalam 
berbagai cara untuk menghasilkan 
informasi yang berkualitas. Data-
data yang semula jauh dan sulit 
dijangkau akan dapat dengan lebih 
mudah tersaji dan secara cepat 

dianalisis. Proses yang lebih cepat 
tersebut pada akhirnya mampu 
memberikan hasil perencanaan 
yang lebih handal. 

Selanjutnya, terkait proses 
partisipatif dan legislasi, 
adaptasi dilakukan pada cara 
baru para stakeholders dalam 
berinteraksi. Teknologi digital 
dapat dimanfaatkan dalam 
menghubungkan banyak pihak, 
baik lintas sektor dan wilayah 
yang selama ini banyak terkendala 
baik oleh jarak maupun persoalan 
administrasi dalam proses 
koordinasinya. Diskusi dan 
pengambilan keputusan dengan 
cara baru dapat ditempuh 
menggunakan teknologi 
teleconference misalnya, sehingga 
persoalan dapat diatasi dan 
diambil solusi/keputusan yang 
disepakati bersama. 

Kedua terkait substansi 
pengaturan rencana tata 
ruang bahwa dalam konteks 
kewilayahan perkembangan 
teknologi tak hanya berdampak 
individu dan kelompok namun 
juga pada wilayah geografis yang 
lebih luas. Pada kasus industri 
perbankan, teknologi mampu 
mengubah perilaku industri 
perbankan hingga kebutuhan 
lahan, pola pergerakan, kebutuhan 
transportasi, serta ruang-ruang 
interaksi sosial. 

Prinsip inovasi menjadi 
kata kunci. Seperti konsep 
sustaining innovation yang 
telah lebih dulu dikenal dalam 
dunia bisnis diterapkan juga 
dalam penyelenggaraan negara. 
Untuk itu, sudah saatnya para 
perencana harus siap dan 
mampu beradaptasi terhadap 
roda zaman yang bergerak cepat 
dibarengi upaya peningkatan 
kompetensi dan inovasi terhadap 
perkembangan teknologi tersebut 
khususnya dalam keseluruhan 
proses penyusunan RTR KSN. l 

SUMBER FOTO : RISET
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PEDOMAN PEMANFAATAN 
SEMPADAN PANTAI 
UNTUK PERWUJUDAN 
SEMPADAN PANTAI YANG SELARAS 
ANTARA FUNGSI LINGKUNGAN, SOSIAL, 
DAN EKONOMI
p SUBDIT PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG, DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN p

SEMPADAN pantai 
merupakan bagian 
dari kawasan lindung 
yang perlu untuk 

diperhatikan. Pada PP No. 13 
Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional, 
sempadan pantai dikelompokkan 
sebagai kawasan lindung, yaitu 
kawasan perlindungan setempat, 

yang ditetapkan dengan kriteria, 
daratan sepanjang tepian laut 
dengan jarak paling sedikit 100 
meter dari titik pasang air laut 
tertinggi ke arah darat, atau 
daratan sepanjang tepian laut yang 

GAMBAR 1. ILUSTRASI SEMPADAN PANTAI

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya	proporsional	dengan	bentuk	dan	kondisi	fisik	pantai,	
minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
(Pasal 1 Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai)

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 
kelestarian fungsi pantai.
(Pasal 1 Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung)



GAMBAR 2. ILUSTRASI 
TIPOLOGI 1 UNTUK PEMANFAATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI UTAMA SEMPADAN PANTAI

GAMBAR 3. ILUSTRASI 
TIPOLOGI 2 UNTUK PEMANFAATAN YANG BELUM MENDUKUNG FUNGSI UTAMA SEMPADAN PANTAI
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bentuk dan kondisi fisik pantainya 
curam atau terjal dengan jarak 
proporsional terhadap bentuk dan 
kondisi fisik pantai.

Mengingat fungsinya sebagai 
kawasan perlindungan setempat, 
sempadan pantai perlu mendapat 
perhatian, selain menjadi kawasan 
lindung, sempadan pantai 
merupakan kawasan yang banyak 
dilirik untuk dikembangkan, 
sehingga berdampak pada 
terganggungnya keseimbangan 
sebagian fungsi yang diembannnya, 

yaitu fungsi lingkungan. 
Dari fakta yang ada, di 

sempadan pantai terdapat 
aktivitas yang berkembang, 
diantaranya prasarana pelabuhan, 
perindustrian, perikanan dan 
kelautan, hunian, juga pariwisata, 
yang sering sekali tidak 
mengindahkan batas sempadan 
pantai sehingga sering sekali 
mendatangkan konflik antara 
untuk mempertankan fungsi 
lindung yang diemban sempadan 
pantai dan fungsi ekonomi yang 

lahir dari pemanfaatan sempadan 
pantai untuk berbagai kegiatan 
budidaya yang memberikan 
manfaat bagi ekonomi.

Muatan Pedoman 
Pemanfaatan 
Sempadan Pantai

Pedoman pemanfaatan 
sempadan pantai merupakan 
acuan yang bersifat umum yang 
harus dijabarkan lebih lanjut untuk 
pengaturan teknisnya yang dapat 
disesuaikan dengan karakteristik 



GAMBAR 4. ILUSTRASI 
TIPOLOGI 3 UNTUK PEMANFAATAN SEMPADAN PANTAI OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT

GAMBAR 5. ILUSTRASI 
TIPOLOGI 4 UNTUK SEMPADAN PANTAI YANG BELUM TERBANGUN
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fisik pantai dan kemampuan 
daerah dalam pemanfaatan pantai 
ke depan. Penjabaran lebih lanjut 
dari pedoman pemanfaatan 
sempadan pantai ini ditujukan 
untuk mewujudkan ruang 
pada daratan sepanjang tepian 
pantai dengan memperhatikan 
keseimbangan fungsi lingkungan, 
sosial, dan ekonomi. Pedoman 
pemanfaatan sempadan pantai 
akan menjadi pedoman bagi 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/
Kota dalam menentukan 
pemanfaatan sempadan pantai 
pada penyusunan rencana tata 
ruang.

Pemanfaatan sempadan pantai 
dapat dibagi dalam empat tipologi, 
yaitu:
a.  Tipologi 1 untuk pemanfaatan 

yang sesuai dengan fungsi 
utama sempadan pantai

Kualitas ruang yang 
diharapkan dari sempadan pantai 
yang telah berfungsi sebagai 
perlindungan setempat adalah 
optimalnya dan meningkatnya 
fungsi perlindungan setempat. 
Kegiatan yang diperbolehkan, 
adalah kegiatan yang mendukung/
selaras dengan esensi fungsi 
atau tujuan penetapan batas 
sempadan pantai, antara lain: 
ruang terbuka hijau, taman pantai, 
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dan pengembangan struktur alami 
dan struktur buatan untuk mitigasi 
bencana pesisir (tsunami, abrasi, 
gelombang pasang, dan lain-lain).

b.  Tipologi 2 untuk pemanfaatan 
yang belum mendukung 
fungsi utama sempadan 
pantai dan telah ada sebelum 
diundangkannya Peraturan 
Presiden terkait Rencana 
Tata Ruang, Peraturan 
Daerah terkait Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota
Kondisi sempadan pantai yang 

banyak terjadi di berbagai tempat 
di Indonesia adalah tipologi 2, 
dimana pemanfaatan yang telah 
terjadi saat ini belum mendukung 
rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan karena kegiatan 
tersebut telah berlangsung 
jauh sebelum adanya peraturan 
perundangan yang berlaku di 
sempadan pantai. Kegiatan 
pemanfaatan sempadan pantai 
tersebut bisa tetap berlangsung 
sepanjang masih memenuhi 
beberapa ketentuaan diantaranya: 
mendukung fungsi utama 
sempadan pantai, kegiatan yang 
telah ada perlu memperhatikan 
pola adaptasi dan pelindungan 
sempadan pantai dan tidak 
menyebabkan gangguan terhadap 

kelestarian ekosistem pantai 
dan kualitas visual, serta tetap 
mempertahankan pemanfaatan 
sempadan pantai apabila sudah 
digunakan sebagai pelabuhan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

c.  Tipologi 3 untuk pemanfaatan 
sempadan pantai oleh 
masyarakat hukum adat
Keberadaan masyarakat 

hukum adat diakomodasi 
dan diakui di dalam pedoman 
pemanfaatan sempadan pantai, 
karena masyarakat hukum adat 
dinilai memiliki kearifan lokal 
dalam pemanfaatan sempadan 
pantai dan memperhatikan 
keberlanjutan lingkungan. 
Keberadaan masyarakat hukum 
adat ini diakui dan dilindungi, 
yang dilakukan melalui tahapan 

identifikasi verifikasi dan validasi, 
serta penetapannya mengacu pada 
tata cara penetapan wilayah kelola 
masyarakat hukum adat dalam 
pemanfaatan ruang di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil 
yang dikeluarkan oleh Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan.

d. Tipologi 4 untuk sempadan 
pantai yang belum terbangun

Sempadan pantai yang masih 
asli dan belum terbangun tetap 
perlu mendapat perhatian, karena 
walaupun saat ini belum terbangun 
tetap ada ancaman kerusakan yang 
akan terjadi secara alami akibat 
abrasi. Pemanfaatan sempadan 
pantai yang belum terbangun 
dapat diwujudkan untuk 
membangun fungsi ruang terbuka 
hijau pada kawasan yg terkena 
fungsi perlindungan pantai.

SUMBER FOTO : RISET

Sempadan pantai yang masih asli dan 
belum terbangun tetap perlu mendapat 
perhatian, karena walaupun saat ini belum 
terbangun tetap ada ancaman kerusakan 
yang akan terjadi secara alami akibat 
abrasi. 
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Pemanfaatan sempadan 
pantai ke depannya harus 
mempertimbangkan aspek 
ekologis, sosial, dan selaras dengan 
fungsi sempadan pantai.

Aspek Kebencanaan 
sebagai Muatan 
Penting dalam 
Pedoman 
Pemanfaatan 
Sempadan Pantai

Pemanfaatan sempadan pantai 
untuk berbagai kegiatan tidak bisa 
dicegah sepanjang pemanfaatan 
tersebut mengutamakan fungsi 
lindung sempadan pantai dan telah 
sesuai dengan arahan Rencana Tata 
Ruang Wilayah. Namun demikian 
pemanfaatan sempadan pantai 
harus berhati-hati terutama karena 
Indonesia merupakan negara yang 
rawan diterjang  tsunami sehingga 

pemanfaatan sempadan pantai 
harus mempertimbangkan aspek 
kebencanaan dan resiko yang 
ditimbulkan. 

Oleh karena itu, pentingnya 
aspek kebencanaan menjadi 
perhatian dalam muatan pedoman 
pemanfaatan sempadan pantai, 
yang memberikan arahan untuk 
pengembangan struktur alami dan 
pembangunan struktur buatan 
untuk mitigasi bencana dalam 
pemanfaatan sempadan pantai.

Dilihat dari potensi ancaman 
bencana alam, sempadan pantai 
dan pulau-pulau kecil mempunyai 
potensi cukup besar terhadap 
ancaman bencana alam. Hal 
ini dapat semakin diperburuk 
dengan kondisi pembangunan 
permukiman di wilayah pesisir 
tanpa memperhatikan unsur 
mitigasi bencana. 

Pedoman pemanfaatan 
sempadan pantai yang telah 
mempertimbangkan aspek 
kebencanaan bencana, ditujukan 
untuk:
a.  Mengurangi risiko/dampak 

yang ditimbulkan oleh bencana 
khususnya bagi penduduk di 
wilayah pesisir, seperti korban 
jiwa, kerugian ekonomi dan 
kerusakan sumberdaya alam; 
dan

b.  Mengurangi dampak 
negatif terhadap kualitas 
keberlanjutan ekologi/
lingkungan di wilayah pesisir 
akibat bencana alam maupun 
buatan.
Khususnya untuk 

penanggulanangan bencana di 
sempadan pantai dapat ditempuh 
melalui beberapa cara sebagai 
berikut:

SUMBER FOTO : RISET
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1) Pola protektif, yaitu dengan 
membuat bangunan pantai 
secara langsung, menahan 
proses alam yang terjadi.

2) Pola adaptif, yakni berusaha 
menyesuaikan pengelolaan 
pesisir dengan perubahan alam 
yang terjadi.

3) Pola mundur (retreat) atau 
do-nothing, dengan tidak 
melawan proses dinamika 
alami yang terjadi, tetapi 
“mengalah” pada proses 
alam dan menyesuaikan 

peruntukan sesuai dengan 
kondisi perubahan alam yang 
terjadi.
Pedoman pemanfaatan 

sempadan pantai yang merupakan 
pedoman dengan muatan-muatan 
umum ini diharapkan bisa menjadi 
peraturan yang implementatif, 
mudah dibaca, dan mudah 
dipahami, oleh semua user yang 
berkepentingan. Perlu dipahami 
juga, pedoman ini tidak berdiri 
sendiri tetapi perlu disiapkan 
aturan teknis yang disiapkan oleh 

pemerintah daerah dengan tetap 
mengakomodir local wisdom 
sesuai kebutuhan di wilayah 
masing-masing. Harapannya, 
dengan terbitnya Pedoman 
Pemanfaatan Sempadan Pantai 
dapat memberikan manfaat bagi 
tegaknya fungsi sempadan pantai 
sebagai perlindungan setempat 
dan menjadi perhatian bagi setiap 
pemangku kepentingan untuk 
melakukan upaya untuk menjaga 
fungsi utama lindung sempadan 
pantai di masa depan. l

GAMBAR 6. ILUSTRASI 
CARA PENANGGULANGAN BENCANA DI SEMPADAN PANTAI
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1. Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
•	 https://www.urbanet.info/integrated-capacity-building/

p BUDI SURYANTO, SH, CN, MH, MSI1 p

UNTUK mendapatkan 
hasil terbaik dalam 
p e r e n c a n a a n 
dan penataan 

ruang, pemerintah daerah 
membutuhkan kompetensi yang 
tepat di setiap tingkatannya. 
Kompetensi-kompetensi ini 
terdiri dalam berbagai macam 
bentuk, di dalam konteks tata 
ruang dapat dianggap sangat 
penting untuk tingkat lokal. 
Kompetensi yang tepat dalam 
tingkat lokal (daerah) terkait 
penataan ruang di Indonesia 
masih sangat kurang. Hal tersebut 
dapat dilihat dari kurangnya 
sinergisitas antar kompetensi 
yang dimiliki instansi/
lembaga didaerah untuk dapat 
menciptakan dan melaksanakan 
penataan ruang yang baik.

Kebutuhan untuk 
membangun dan memperkuat 
kompetensi yang dimiliki semua 
pihak dalam kaitannya untuk 
mengelola perkembangan kota-
kota/wilayah dan mengatur 
pelaksanaan layanan perkotaan 
dan wilayah, telah secara luas 
dikenal dalam kurun waktu 

beberapa dekade ini. Namun, 
sebagaimana hasil capaian atas 
pemenuhan target MDGs 2000-
2015, yang terlihat di beberapa 
kota di negara-negara yang 
mengalami perekonomian yang 
stagnan, pertumbuhan penduduk 
yang besar dan perubahan sosial 
budaya sudah dapat mengatasi 
perubahan kondisi perkotaan saat 
ini dengan baik.

Strategi-strategi operasional 
tersebut terhadap pelaksanaan 
Sustainable Development Goals 
(SDGs 2015-2030), terutama 
sepuluh target dari Goal sebelas 
harus diberikan perhatian 
khusus dalam sisi pembangunan 
kompetensi.

Mengapa 
Pembangunan 
Kompetensi?

Pembangunan kompetensi 
terhadap perkembangan tata ruang 
secara efektif, berkelanjutan dan adil 
merupakan bagian dari pelaksanaan 
prinsip yaitu menerapkan konsep:
•	 Demokrasi;
•	 Pemerintahan yang baik;
•	 Pemerintahan yang transparan;

•	 Pemerintahan yang akuntabel; 
dan

•	 Pemberdayaan dan kerja sama 
semua pihak.
Prinsip-prinsip tersebut telah 

mendasari konsep serta pelaksanaan 
teknis dalam perkembangan 
kebijakan-kebijakan tata ruang, 
perencanaan dan manajemen 
selama empat dekade belakangan. 
Mereka yang diberikan wewenang/
kekuasaan harus memiliki 
kapasitas/kompetensi yang baik 
dari segi teknologi informasi serta 
kemampuan untuk mendukung 
pelaksanaan wewenangnya secara 
bertanggung jawab dan efektif.

Pemerintahan di Indonesia 
saat ini sedang berupaya untuk 
membangun kompetensi berbasis 
teknologi informasi di setiap 
lini kapasitas yang dimilikinya. 
Hal tersebut nantinya dapat 
membangun penataan ruang yang 
lebih efektif dan efisien kedepannya.

Apa itu 
Pembangunan 
Kompetensi?

Secara umum, Pembangunan 
Kompetensi dimaknai sebagai 

PEMBANGUNAN 
KOMPETENSI TERPADU 

UNTUK TATA PEMERINTAHAN, 
PERENCANAAN DAN MANAJEMEN 

PERKOTAAN
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pelatihan atau perkembangan 
sumber daya manusia. 
Namun, jika para pembuat 
keputusan, manajer-manajer, 
para profesional dan teknisian 
diharuskan untuk bekerja secara 
optimal, mereka butuh lebih 
dari sekedar kemampuan pribadi 
masing-masing. Mereka juga 
membutuhkan sebuah organisasi 
atau institusi yang memiliki 
lingkungan kerja yang dapat 
memimpin dan juga mendukung 
berbagai usaha, tenaga dan 
kemampuan yang dimiliki para 
pekerja.

U n t u k 
dapat berjalan dengan efektif, 
pembangunan kompetensi harus 
mengandung ketiga aspek dan 
dalam kerangka kebijakan yang 
telah disepakati bersama.

1.  Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM)
Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM) adalah 
serangkaian proses untuk 
melengkapi manusia dengan 
pemahaman dan keterampilan, 

serta akses untuk mendapatkan 
informasi dan pengetahuan 
untuk memungkinkan mereka 
melakukan sesuatu secara efektif.

Pengembangan SDM 
bidang penataan ruang sangat 
diperlukan untuk menghasilkan 
SDM dengan kompetensi 
penataan ruang yang baik. Bila 
dilihat dari SDM penataan ruang 
yang dihasilkan oleh institusi/
lembaga pendidikan di Indonesia 
per tahunnya masih 
sangat minim, 

sedangkan target produk 
penataan ruang di Indonesia 
saat ini sangat banyak. Karena 
tuntutan hal tersebut perlu 
dilakukan monitoring dan 
evaluasi terkait kebutuhan 
Pejabat Penata Ruang di lingkup 
Kementerian/Lembaga serta di 
lingkup lokal (daerah). Selain itu 
juga dibutuhkan kerja sama pihak 
ketiga (dalam hal ini semisal 
dengan ASPI dan IAP) untuk 
dapat menambah kuota calon-

calon Planner di Indonesia yang 
berkualitas.

2.  Pengembangan Organisasi
Pengembangan organisasi 

adalah proses dimana segala 
sesuatu dilakukan secara kolektif 
dalam suatu wadah organisasi. 
Hal ini berkaitan dengan praktik 
dan prosedur manajemen; aturan 
dan regulasi; hierarki dan deskripsi 
pekerjaan (yakni mengenai 

bagaimana segala 
s e s u a t u n y a 

dilakukan). 
H a l 

ini juga berkaitan 
dengan hubungan kerja; tujuan dan 
nilai bersama; ketergantungan, dan 
dukungan dalam tim (yakni alasan 
mengapa semuanya dilakukan).

Dalam lingkup Kementerian/
Lembaga perlu dilakukan 
pengembangan organisasi untuk 
membuat proses hierarki tugas 
dan fungsi penata ruang lebih baik. 
Semakin baik sistematika proses 
organisasi kerja, maka semakin 
baik pula produk yang dihasilkan 
dari unit-unit kerja di sistem 
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tersebut.
Selain itu, di daerah juga 

mempunyai tugas yang sama 
untuk menciptakan hierarki tugas 
dan fungsi penata ruang yang baik 
didalam lingkup kerja institusi/
lembaga dan hubungannya 
dengan Organisasi Perangkat 
Daerah lainnya. Ketika itu sudah 
dilakukan, maka akan terciptanya 
sinergisitas antar OPD terkait 
kepentingan penataan ruang 
daerah.

Peningkatan permintaan akan 
manajemen pengembangan dan 
manajemen pengelolaan kota dan 
permukiman yang lebih fleksibel 
dan tanggap, membutuhkan 
struktur dan hubungan organisasi 
yang baru dan sangat berbeda, 
terutama pada administrasi skala 
lokal/daerah. Ini juga menyerukan 
hubungan kerjasama yang 
baru antara berbagai organisasi 
yang memiliki peran dalam 
pengembangan dan manajemen 
perkotaan.

3.  Pengembangan Institusi/
Lembaga
Pengembangan institusi 

mencakup perubahan hukum 
dan regulasi yang harus dibuat 
untuk memungkinkan organisasi, 
institusi dan/atau lembaga di 
semua tingkatan dan di semua 
sektor untuk meningkatkan 
kapasitas mereka. Ini mencakup 
isu-isu seperti peraturan yang 
mengendalikan manajemen 
keuangan, pinjaman dan 
kapasitas perdagangan lembaga 
pemerintah dan otoritas kota; 
kemampuan otoritas lokal 
untuk menegosiasikan kontrak 

dan membentuk kemitraan 
dengan perusahaan swasta 
dan organisasi masyarakat; 
dan pihak legislatif yang 
mengijinkan, memungkinkan 
dan mendorong masyarakat 
untuk bertanggungjawab atas 
pengelolaan lingkungan dan 
pelayanan mereka sendiri. Isu 
yang ada pada institusi seperti itu 
umumnya membutuhkan otoritas 
politik dan legislatif pemerintahan 
untuk menghasilkan perubahan 
yang efektif. l

Pengembangan institusi mencakup 
perubahan hukum dan regulasi yang harus 
dibuat untuk memungkinkan organisasi, 
institusi dan/atau lembaga di semua 
tingkatan dan di semua sektor untuk 
meningkatkan kapasitas mereka.
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•	 www.properti.kompas.com/read/2019/07/10/180000521/mudahkan-investasi-pemerintah-tekankan-fleksibilitas-rtrw

p TIM PENYUSUN GAGAS RUANG INDONESIA p

SEBENARNYA isu terkait 
Rencana Tata Ruang 
menghambat investasi 
bukanlah hal baru. 

Salah satu yang paling sering 
dikeluhkan kalangan pengusaha 
adalah kurangnya komunikasi 
yang dilakukan pada saat 
penyusunan rencana, sehingga 
seringkali mereka mengetahui 
muatan rencana pada saat rencana 
tersebut telah disahkan. 

Padahal banyak sekali 
aspek yang menyangkut 
keberlangsungan bisnis mereka 
yang diatur dalam muatan 
rencana, khususnya ketika kita 
telah berbicara pada konteks 
rencana rinci. Sebagai contoh, 
pengaturan Koefisien Dasar 
Hijau (KDH), Stephanus Ridwan 
dari Asosiasi Pusat Belanja 
Indonesia menyampaikan hal 
ini pada acara Focus Group 
Discussion Peningkatan Kapasitas 
Kelompok Dunia Usaha dalam 
Penyelenggaraan Penataan Ruang 
yang diselenggarakan pada 
tanggal 2 Juli 2019 di Jakarta. 
Pada kesempatan itu, Stephanus 
mengeluhkan penetapan Koefisien 
Dasar Hijau (KDH) yang besar, 
yang menurutnya memberatkan 

karena pusat perbelanjaan tidak 
mungkin memiliki perkerasan 
sedikit, belum lagi dengan 
adanya peraturan daerah yang 
mengharuskan sebesar 20% 
lahan diserahkan kepada Usaha 
Menengah Kecil Masyarakat 
(UMKM).   Untuk DKI Jakarta, 
memang terdapat Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Perpasaran Swasta di 
DKI Jakarta yang mewajibkan 
penyelenggara usaha perpasaran 
swasta   menyediakan ruang 
tempat usaha bagi usaha kecil dan 
atau usaha informal atau pedagang 
kaki lima. 

Keluhan ini sebaiknya 
menjadi kesempatan kita untuk 
mengevaluasi diri terutama terkait 
pelaksanaan konsultasi publik 
yang sedang dilakukan. Seefektif 
apakah konsultasi publik yang 
dilakukan dan seluas apakah 
ruang yang kita sediakan untuk 
pemangku kepentingan dalam 
setiap konsultasi publik. 

Saat ini, dalam setiap 
penyusunan Rencana Tata Ruang, 
pelaksanaan konsultasi publik 
dilakukan minimal sebanyak 
dua kali dengan jangka waktu 
pelaksanaan masing-masing 

sehari. Jumlah peserta yang dapat 
diundang juga sangat tergantung 
dengan kemampuan pendanaan 
dan ketersediaan tempat di lokasi 
perencanaan. 

Selain itu, masyarakat juga 
memiliki banyak keterbatasan. 
Forum konsultasi publik biasanya 
dilakukan pada pagi sampai siang 
hari yang merupakan waktu 
masyarakat untuk bekerja. Selain 
itu, jika diadakan pada malam 
hari maka itu berarti masyarakat 
mengorbankan waktu rehat atau 
leisure time mereka (Mahmoudi, 
E. S., 2012). Lain masalah waktu, 
lain lagi masalah psikologis. 
Forum-forum konsultasi publik 
seringkali disampaikan dalam 
bentuk yang sulit dipahami 
masyarakat. Akibatnya sering 
terjadi ketimpangan relasi kuasa 
(power vs powerless; expert vs non 
expert) yang berakibat tidak semua 
peserta aktif mengemukakan 
pendapat. 

Berbagai keterbatasan ini baik 
dari sisi pemerintah penyusun 
rencana tata ruang maupun dari 
masyarakat perlu disiasati dan 
dicari jalan keluarnya. Penggunaan 
media online merupakan salah satu 
solusi permasalahan ini (Nash, 

KONSULTASI PUBLIK ONLINE 
SEBUAH KENISCAYAAN 
UNTUK TATA RUANG BERKUALITAS

“Mudahkan Investasi, Pemerintah Tekankan Fleksibillitas RTRW”. 
Demikian salah satu bunyi headline berita online di Kompas.com1
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2010) terutama jika dikaitkan 
dengan keterbatasan anggaran 
Pemerintah, ketimpangan relasi 
kuasa dan ketersediaan waktu 
masyarakat. Saat ini, Ditjen 
Tata Ruang sedang menginisiasi 
konsultasi publik online dengan 
nama Gagas Ruang Indonesia 
dimana aplikasi ini diharapkan 
dapat menjadi solusi keterbatasan 
yang selama ini dihadapi.

Aplikasi yang rencananya akan 
diuji coba secara luas pada tahun 
ini didesain untuk menerima 
masukan dari masyarakat. 
Berhadapan dengan masyarakat, 
muatan rencana tata ruang 
harus diurai sehingga sampai 
pada hal-hal yang beririsan 
langsung dengan kehidupan 
sehari-hari masyarakat. Untuk 
itu dipilihlah tiga hal utama 
yang memiliki relevansi tinggi 
dengan masyarakat yaitu harapan/
gagasan terkait kebutuhan ruang, 
tanggapan dan masukan terkait 
isu strategis serta tanggapan 
terhadap ketentuan zonasi pada 
wilayah perencanaan. Adapun 
muatan rencana tata ruang yang 
kompleks seperti rumusan tujuan, 
kebijakan dan strategi dinilai 
memiliki tingkat kerumitan 
yang tinggi sehingga akan lebih 
sesuai jika dibahas dalam forum 
tatap muka yang melibatkan 
pakar di bidangnya, tentu dengan 
memperhatikan masukan dari 
masyarakat.

Berbagai fitur ditawarkan 
melalui aplikasi ini. Masyarakat 
dapat mengakses aplikasi ini 
melalui telefon genggam masing-
masing. Cukup masuk atau sign in 
dengan menggunakan media sosial 
facebook atau email maka semua 
orang dapat melihat dan memberi 
masukan pada setiap rencana 
tata ruang yang sedang disusun. 
Untuk kebutuhan perencanaan, 
aplikasi ini membagi tiga kategori 
masyarakat yaitu masyarakat 

yang terdampak langsung, 
masyarakat yang memiliki 
keahlian/sumber daya yang 
diperlukan, dan masyarakat yang 
memiliki kepentingan tertentu. 
Hal ini mengacu pada rancangan 
pedoman Konsultasi Publik dalam 
Perencanaan Ruang. Dalam 
rancangan ini juga dijelaskan 
bahwa setiap pelaksanaan 
konsultasi publik dilaksanakan 
melalui dua jalur yaitu jalur tatap 
muka dan jalur media komunikasi 
dimana salah satu bentuknya 
adalah melalui website seperti 
Gagas Ruang 

Indonesia. 
Aplikasi ini mendapat 

sambutan yang baik dari banyak 
pihak. Salah satunya, Adita Irawati, 
Staf Khusus Presiden Bidang 
Komunikasi. Pada FGD Percepatan 
Implementasi Aplikasi Konsultasi 
Publik Online “Gagas Ruang 
Indonesia” yang diselenggarakan 
tanggal 28 Mei 2019 lalu, beliau 
menyampaikan aplikasi ini dapat 
menjadi penghubung masyarakat 
dengan Pemerintah, dimana 
selama ini masyarakat seringkali 
merasa disconnected dengan 

kebijakan Pemerintah. Beliau 
juga mengingatkan bahwa agar 
publikasi aplikasi gagas ruang 
dapat efektif maka diperlukan 
pemetaan stakeholder. Kemudian, 
masing-masing kelompok 
stakeholder itu perlu dibangun 
pesan kunci (key message) yang 
tepat sehingga story yang dibangun 
terhadap suatu konten publikasi 
akan memiliki relevansi yang kuat 
dengan masing-masing kelompok 
stakeholder.

Publikasi yang tepat dan desain 
aplikasi yang memperhatikan 
user experience dapat mendorong 
masyarakat untuk menggunakan 
aplikasi ini. Harapan ke depannya 
tentu saja dengan adanya aplikasi 
ini setiap Rencana Tata Ruang 
yang disusun akan mengakomodir 
berbagai kepentingan yang lebih 
luas. Ruang komunikasi yang 
tercipta antara Pemerintah, 
masyarakat dan dunia usaha akan 
semakin luas dan pada akhirnya 
akan membantu pada saat rencana 
tata ruang diimplementasikan. l
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KUNJUNGAN LAPANGAN DAN RAKOR 
JALAN TOL RUAS KEDIRI-KERTOSONO 

PROVINSI JAWA TIMUR
p REDAKSI p

DIREKTORAT Jenderal 
Tata Ruang, 
Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/

BPN bersama Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, Pemerintah 
Kabupaten Nganjuk, Pemerintah 
Kabupaten Kediri, dan PT. 
Jasamarga Ngawi Kertosono 
Kediri (JNK) melakukan 
kunjungan lapangan (13/05) 
pada rencana lokasi exit tol yang 

berada di Kab. Nganjuk dan Kab. 
Kediri.

PT. JNK merupakan Badan 
Usaha Jalan Tol (BUJT) yang 
bergerak dalam hal kegiatan 
pendanaan, perencanaan 
teknis, pelaksanaan konstruksi, 
pengoperasian, dan/atau 
pemeliharaan jalan tol. 
Dalam pelaksanaannya nanti, 
Kementerian PUPR mendukung 
pengusahaan Jalan Tol Kediri-

Kertosono sepanjang +27,9 Km 
yang menjadi bagian dari lingkup 
pengusahaan Jalan Tol Ngawi-
Kertosono.

Dirjen Tata Ruang Abdul 
Kamarzuki mengatakan, “Saat 
ini, Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten 
Nganjuk dan Kabupaten 
Kediri telah memasuki waktu 
Peninjauan Kembali (PK), 
sehingga dalam penyusunannya 

GAMBAR 1. KUNJUNGAN LAPANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS KEDIRI-KERTOSONO
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agar tetap mempertimbangkan 
segala aspek secara menyeluruh”.

“Pemerintah, Pemprov Jawa 
Timur, Pemkab Nganjuk, Pemkab 
Kediri, dan PT. JNK/BUJT perlu 
bersama-sama menyepakati 
trase rencana pembangunan 
jalan tol ruas Kediri-Kertosono,” 
tambahnya. Hal ini disampaikan 
Abdul Kamarzuki sebagai 
tanggapan terhadap penjelasan 
PT. JNK/BUJT mengenai 3 (tiga) 
lokasi akses menuju rencana 
Jalan Tol Kediri-Kertosono.

Sementara itu dalam 
kesempatan ini Pemkab 
Nganjuk menyampaikan bahwa 

diperlukan strategi khusus 
dalam pembangunan jalan tol 
ruas Kediri-Kertosono agar 
keberlangsungan fungsi irigasi 
teknis tetap terjamin dan perlu 
diperhatikan juga penanganan 
terhadap beberapa ruas jalan 
yang terdampak angkutan 
material pembangunan jalan tol.

Setelah kunjungan lapangan, 
dilakukan Rapat Koordinasi 
Rencana Pembangunan Jalan 
Tol Ruas Kediri-Kertosono di 
Surabaya (14/05), dipimpin oleh 
Direktur Jenderal Tata Ruang, 
Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/BPN dengan dihadiri 

Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk 

dan Kabupaten Kediri telah memasuki 
waktu Peninjauan Kembali (PK), sehingga 

dalam penyusunannya agar tetap 
mempertimbangkan segala aspek secara 

menyeluruh.
ABDUL KAMARZUKI 
DIRJEN TATA RUANG

perwakilan dari Kementerian 
Koordinator Bidang 
Perekonomian, Kementerian 
PUPR, Kementerian Pertanian, 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan; Badan Pengatur 
Jalan Tol, Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/BPN, Pemprov 
Jawa Timur, Pemkab Nganjuk, 
Pemkab Kediri, dan PT. JNK/
BUJT.

Beberapa poin hasil 
kesepakatan yaitu penetapan 
trase rencana pembangunan 
jalan tol ruas Kediri-Kertosono 
akan diusulkan untuk ditetapkan 
sebagai PSN serta menjadi 
input dalam revisi Perda RTRW 
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten 
Nganjuk, dan Kabupaten Kediri, 
serta pada penyusunan Perda 
Rencana Detail Tata Ruang 
(RDTR).

Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, Pemerintah Kabupaten 
Nganjuk, dan Pemerintah 
Kabupaten Kediri agar segera 
mempercepat penyelesaian revisi 
Rencana Tata Ruang Wilayahnya 
dengan mengakomodir Rencana 
Pembangunan Jalan Tol Ruas 
Kediri-Kertosono di Provinsi Jawa 
Timur berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku. l

GAMBAR 2. RAPAT KOORDINASI RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS KEDIRI-KERTOSONO
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KUNJUNGAN LAPANGAN DAN RAKOR 
BENDUNGAN BAGONG 
KABUPATEN TRENGGALEK
p REDAKSI p

KABUPATEN Trenggalek 
adalah salah satu 
kabupaten yang 
terletak di Provinsi 

Jawa Timur, berjarak  kurang 
lebih 190 km atau sekitar empat 
jam dari Surabaya ke arah barat 
daya. “Kabupaten Trenggalek 
berbentuk seperti cekungan, 
sehingga sering terjadi banjir 
terutama di kawasan Ponorogo 
dan Tulungagung, karena 
konturnya daerah pegunungan 
menyebabkan aliran air cepat 
turun selama lima sampai tujuh 

jam“, demikian disampaikan Plt. 
Bupati Trenggalek M. Nur Arifin 
dan jajarannya saat kunjungan 
lapangan di lokasi rencana 
pembangunan Bendungan 
Bagong bersama Dirjen Tata 
Ruang Abdul Kamarzuki dan 
jajarannya.

Berdasarkan Perpres No. 
56/2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional, Bendungan 
Bagong telah ditetapkan sebagai 

salah satu proyek strategis 
nasional bendungan dan 
jaringan irigasi. Bendungan 
Bagong merupakan bendungan 
yang direncanakan pada 
Sungai Bagong, nantinya akan 
berfungsi sebagai pengendali 
banjir dan penyedia air irigasi 
sawah, serta penyedia air baku 
di Kabupaten Trenggalek 
dan sekitarnya.“Meskipun di 
Trenggalek banyak sawah tadah 
hujan, tapi tetap membutuhkan 
tambahan air sehingga produksi 
hasil pertanian tetap dengan luas 

GAMBAR 1. DIRJEN TATA RUANG MELAKUKAN KUNJUNGAN LAPANGAN TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN 
BENDUNGAN BAGONG DI KABUPATEN TRENGGALEK
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tanam ± 817 hektar”, ujar M. Nur 
Arifin lagi.

Sungai Bagong ini 
menyumbang debit banjir yang 
cukup besar sehingga sistem 
pengendali banjir Ngrowo-
Ngasinan-Parit Agung-Parit 
Raya belum dapat secara tuntas 
mengatasi banjir yang terjadi di 
Kota Trenggalek dan sekitarnya. 
Di samping untuk pengendalian 
banjir, Bendungan Bagong 
mempunyai potensi multi guna, 
yaitu sebagai waduk penampung 
air untuk penyediaan air baku, 
irigasi, konservasi sumber daya 
air, serta sebagai tempat wisata.

Kunjungan lapangan 
kemudian dilanjutkan dengan 
Rapat Koordinasi Kesesuaian 
Tata Ruang Rencana 
Pembangunan Bagong di 
Surabaya dengan dihadiri peserta 
dari Pusat, Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dan Pemerintah 
Kabupaten Trenggalek.

Pada kesempatan ini, 
Kepala BBWS Brantas selaku 
pengawas pelaksanaan 
konstruksi Bendungan 
Bagong menyatakan bahwa 
rekomendasi pemanfaatan 
ruang sangat dibutuhkan untuk 
proses penetapan lokasi oleh 
Gubernur Provinsi Jawa Timur. 
Abdul Kamarzuki kemudian 

menjelaskan bahwa RTRW 
adalah dasar dalam penerbitan 
perizinan lokasi pembangunan 
dan administrasi pertanahan. 

Saat ini, RTRW Provinsi Jawa 
Timur dan RTRW Kabupaten 
Trenggalek sudah masuk 
masa peninjauan kembali. 
Proyek Bendungan Bagong 
sudah diakomodir dalam 
materi peninjauan kembali 
kedua RTRW tersebut. Agar 
proses pembangunan proyek 
strategis nasional ini dapat 
berjalan dengan lancar, maka 
rekomendasi pemanfaatan ruang 
dapat dijadikan dasar untuk 
melanjutkan proses pengurusan 
ijin pemanfaatan ruang sambil 
menunggu kedua RTRW terkait 
ditetapkan. Hal ini sesuai dengan 

GAMBAR 2. DIRJEN TATA RUANG DAN PLT. BUPATI TRENGGALEK BESERTA JAJARANNYA

amanat pasal 114A PP no. 13 
Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 
Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional.

Selain itu masih pula 
diperlukan proses pembebasan 
lahan dan ganti untung kepada 
masyarakat yang terkena dampak 
relokasi karena pembangunan. 
Lebih lanjut diperlukan pula 
koordinasi dengan instansi 
bidang ESDM untuk rencana 
lokasi bendungan yang terkena 
kawasan karst, dengan instansi 
bidang kehutanan untuk rencana 
lokasi bendungan yang terkena 
kawasan hutan, serta dengan 
instansi bidang pertanian untuk 
rencana lokasi bendungan yang 
terkena kawasan pertanian. l

GAMBAR 3. RAPAT KOORDINASI KESESUAIAN TATA RUANG RENCANA 
PEMBANGUNAN BAGONG DI SURABAYA 
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Senja di Langit Timur Indonesia - Papua Barat
  mrzki90
Kota Waisai adalah salah satu distrik di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kota Waisai merupakan ibu kota dan pusat 
pemerintahan Kabupaten Raja Ampat yang terletak di Pulau Waigeo. Waisai biasanya menjadi tempat singgah untuk memulai perjalanan 
menjelajah Raja Ampat. Banyak pula panorama indah yang disuguhkan oleh kota tersebut. p

Terminal Baru Bandar Udara Mopah - Merauke
  mrzki90
Indonesia dalam beberapa tahun belakangan gencar membangun infrastruktur Bandara. Papua menjadi wilayah yang mendapat perhatian 
lebih selama empat tahun terakhir masa Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Perhatian tersebut diwujudkan dengan banyaknya 
pembangunan infrastuktur transportasi di daerah itu. Salah satunya adalah pembangunan terminal baru bandara Mopah, terminal ini 
dibangun guna mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 dengan tuan rumah Papua dan Papua Barat. p
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Little China Town - Jakarta
  ferdhan
Kawasan Petak Sembilan atau Kawasan Glodok sangat identik 
dengan kawasan pecinan di Jakarta. Seiring berjalannya 
waktu kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa vihara 
berkembang bukan hanya tempat peribadatan, melainkan 
menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta. Kegiatan 
melepas burung pipit, festival pecinan, festival cap go 
meh dan aneka kuliner legendaris menjadi daya tarik tidak 
hanya bagi masyarakat lokal melainkan juga wisatawan 
mancanegara yang ingin mempelajari budaya tionghoa. p

Petani Garam Karanganyar - Madura
  ferdhan
Produksi garam lokal yang banyak ditemui di Indonesia 
terutama di Pulau Madura masih bersifat tradisional, 
sehingga sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Ancaman 
perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini juga sangat 
berakibat terhadap keberlangsungan dan keberhasilan 
panen garam yang dihasilkan. Bukan hanya ancaman 
hujan yang terjadi saat musim penghujan, melainkan juga 
dampak-dampak lainnya yang ditimbulkan akibat perubahan 
iklim juga turut mempengaruhi, seperti panas berlebih yang 
mengakibatkan kekeringan sumber air dan gelombang 
pasang. p
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MENGAWAL RENCANA TATA RUANG 
YANG BERKUALITAS 
MELALUI PERSETUJUAN SUBSTANSI
p DIREKTORAT PEMBINAAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH, 

KEMENTERIAN ATR/BPN p

Pemerintah Daerah Petugas Loket Persetujuan 
Substansi

Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala BPN

Direktur Jenderal 
Tata ruang

Tahapan penetapan surat 
persub

Tahapan pengajuan

Permohonan 
Persetujuan 
Substansi

1. Dokumen 
administrasi 

lengkap

2.

Perbaikan hasil 
pelaksanaan 

klarifikasi	materi

Persetujuan Konsep Surat 
Persetujuan Substansi (2 hari) 

14
Penandatanganan Surat 

Persetujuan Substansi Rencana 
Tata Ruang (25 hari)

15
Penyerahan Dokumen 
persetujuan substansi

16

Tidak

Penerimaan 
dokumen 

pengembalian

Perbaikan hasil 
pelaksanaan 
Pembahasan 

Lintas
Sektor dan 

Daerah

Tersampainya 
Dokumen Persub

Penyerahan 
Dokumen 

pengembalian

3.a
8

17



menyebutkan Penetapan 
Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota tentang RTRW 
Kabupaten/Kota dan Rencana 
Rinci Tata Ruang terlebih dahulu 
harus mendapat Persetujuan 
Substansi dari Menteri setelah 

mendapatkan rekomendasi 
Gubernur. Dengan kata lain 
Perda tentang Rencana Tata 
Ruang (RTR) seyogyanya harus 
terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan substansi dari 
Menteri yang menyelenggarakan 
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SESUAI dengan 
U n d a n g - u n d a n g 
No. 26 Tahun 2007 
Tentang Penataan 

Ruang Pasal 18 ayat (2) 

GAMBAR 1. ALUR MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG

SUMBER: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 8 TAHUN 2017 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN 
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

Sesditjen Tata ruang Direktur Pembinaan Tata Ruang Kasubdit Bina WIlayah I/II/III/V

Tahapan evaluasi materi

Tahapan pembahasan lintas 
sektor

Ya
3.a

Materi Sesuai?

5.a
Persiapan dan Pembahasan Lintas 

Sektor dan Daerah (12 hari)

4

Tidak

Evaluasi	dan	Klarifikasi	Materi	
dengan Daerah (6 hari)

Pengiriman dan penerimaan Hasil 
Perbaikan ke daerah

Waktu 20 hari dari pengiriman 
pertama ?

6

5.a

Ya

Materi Sesuai 7.b

Perbaikan Substansi Hasil 
Pembahasan Lintas Sektor oleh 

Pemerintah Daerah (10 hari)

Tidak

Ya

Ya

Tidak

7.a
Pengembalian Dokumen Persetujuan 

Substansi kepada Daerah (2 hari)

Perbaikan Selesai? 10

Ya

Persiapan Dokumen Persub (2 hari) 11.b

Tidak

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen 
(2 hari)

12
Pemeriksaan Administrasi (2 hari)

13

9



urusan pemerintahan dalam 
bidang penataan ruang, dalam 
hal ini Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional. 

Persetujuan Substansi 
Rencana Tata Ruang merupakan 
Persetujuan yang diberikan 
oleh Menteri yang menyatakan 
bahwa materi muatan teknis 
rancangan peraturan daerah 
tentang RTR telah mengacu 
pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan bidang 
penataan ruang, kebijakan 
nasional, dan rencana tata 
ruang lainnya secara hierarkis, 
sehingga bertujuan untuk 
menjaga kualitas rencana 
tata ruang yang disusun oleh 
Pemerintah Daerah.

Saat ini telah terbit 
Peraturan Menteri (Permen) 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional No. 
8 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Pemberian Persetujuan 
Substansi Dalam Rangka 
Penetapan Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Tata 

Ruang Provinsi dan Rencana 
Tata Ruang Kabupaten/Kota, 
yang dapat dijadikan pedoman 
oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah untuk 
memperhatikan isu-isu strategis 
utama pada penyusunan 
rencana tata ruang dalam 
rangka penetapan rancangan 
Perda tentang RTR Provinsi dan 
RTR Kabupaten/Kota sebelum 
ditetapkan menjadi Perda. 

Tata cara Persetujuan 
Substansi Rencana Tata 
Ruang meliputi: (1) Pengajuan 
Rancangan Perda Rencana 
Tata Ruang (2) Evaluasi Materi 
Rancangan Perda Rencana Tata 
Ruang (3) Pembahasan Lintas 
Sektor dan Daerah Rancangan 
Perda Rencana Tata Ruang 
(4) Penetapan Persetujuan 
Substansi Rancangan Perda 
Rencana Tata Ruang.
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RAPAT LINTAS SEKTOR RENCANA TATA RUANG TAHUN 2019

8 JANUARI
KOTA TANGERANG

RTRW Kota Tangerang (Revisi)
KOTA TANGERANG SELATAN

RTRW Kota Tangerang Selatan (Revisi)

28 JANUARI
KOTA BONTANG

RTRW Kota Bontang (Revisi)

8 FEBRUARI
PROVINSI JAWA TENGAH

RTRW Provinsi Jawa Tengah (Revisi)

27 FEBRUARI
PROVINSI LAMPUNG

RTRW Provinsi Lampung (Revisi)

11 MARET
KABUPATEN KENDAL

RTRW Provinsi Jawa Tengah (Revisi)
KABUPATEN KARANGANYAR

RTRW Kabupaten Karanganyar (Revisi)

9 APRIL
KABUPATEN KONAWE SELATAN
RTRW Kabupaten Konawe Selatan 

(Revisi)
KABUPATEN SAMBAS

RDTR Perkotaan Sambas

10 APRIL
KABUPATEN KEDIRI

RTRW Kabupaten Kediri (Revisi)
KABUPATEN BATANG

RTRW Kabupaten Batang (Revisi)

23 APRIL
KABUPATEN GORONTALO

RTRW Kota Gorontalo (Revisi)
KABUPATEN BUTON TENGAH

RTRW Kabupaten Buton Tengah (DOB)

2 RTRW Provinsi
16 RTRW Kabupaten/Kota
3 RDTR Kabupaten/Kota21

Tata cara Persetujuan Substansi Rencana 
Tata Ruang meliputi: (1) Pengajuan 
Rancangan Perda Rencana Tata Ruang (2) 
Evaluasi Materi Rancangan Perda Rencana 
Tata Ruang (3) Pembahasan Lintas Sektor 
dan Daerah Rancangan Perda Rencana 
Tata Ruang (4) Penetapan Persetujuan 
Substansi Rancangan Perda Rencana Tata 
Ruang.

GAMBAR 2. STATUS RAPAT LINTAS SEKTOR DAN PERSETUJUAN SUBSTANSI YANG TELAH TERBIT
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8 MEI
KABUPATEN BELU

RTRW Kabupaten Belu (Revisi)
KABUPATEN BANYUASIN

RTRW Kabupaten Banyuasin (Revisi)

18 JUNI
KABUPATEN TANJUNG 

JABUNG TIMUR
RTRW Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur (Revisi)
KOTA BINJAI

RTRW Kota Binjai (Revisi)

22 JULI
KOTA BANDA ACEH

RDTR Kota Banda Aceh
KABUPATEN BANYUMAS

RDTR Perkotaan Purwokerto

23 JULI
Kota Probolinggo

RTRW Kota Probolinggo (Revisi)
Kota Magelang

RTRW Kota Magelang (Revisi)

SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG 
TAHUN 2019

15 FEBRUARI
KABUPATEN BOYOLALI

RTRW Kabupaten Boyolali 
(Revisi)

No. Surat: 92/SRT-200/
II/2019

KABUPATEN TANGERANG
RTRW Kota Tangerang 

(Revisi)
No. Surat: 122/SRT-200/

II/2019

FEB MAR APR MEI JULI

8 MARET
KABUPATEN MOROWALI

RTRW Kabupaten Morowali 
(Revisi)

No. Surat: 141/SRT-200/
III/2019

KABUPATEN BINTAN
RTRW Kabupaten Bintan 

(Revisi)
No. Surat: 145/SRT-200/

III/2019

13 MARET
KABUPATEN PESISIR 

SELATAN
RTRW Kabupaten Pesisir 

Selatan (Revisi)
No. Surat: 170/SRT-200/

III/2019

30 APRIL
KOTA TANGERANG 

SELATAN
RTRW Kota Tangerang 

Selatan (Revisi)
No. Surat: 235/SRT-200/

IV/2019

20 MEI
PROVINSI LAMPUNG

RTRW Provinsi Lampung 
(Revisi)

No. Surat: 
PB.03.01/834/V/2019

21 MEI
KABUPATEN BANYUASIN

RTRW Kabupaten Banyuasin 
(Revisi)

No. Surat: PB.03.01/398-
200/V/2019

27 MEI
KOTA BONTANG

RTRW Kota Bontang (Revisi)
No. Surat: PB.05.02/419-

200/V/2019

2 JULI
PROVINSI JAWA TENGAH

RTRW Provinsi Jawa Tengah 
No. Surat: PB.04.01/1079/

VII/2019

9 JULI
PROVINSI MUNA BARAT
RTRW Kabupaten Muna 

Barat
No. Surat: PB.05.02/568-

200/VII/2019

12 JULI
KABUPATEN KENDAL

RTRW Kabupaten Kendal
No. Surat: PB.04.01/592-

II-200/VII/2019

12 JULI
KABUPATEN 

KARANGANYAR
RTRW Kabupaten 

Karanganyar
No. Surat: PB.04.02/593-

IV-200/VII/2019ILUSTRASI : RISET



Terdapat lima substansi 
yang dikawal dalam 
persetujuan substansi yakni 
kesesuaian terhadap peraturan-
perundangan, integrasi proyek 
strategis nasional, pemenuhan 

ruang terbuka hijau publik, 
kawasan hutan, lahan pertanian 
pangan berkelanjutan dan aspek 
mitigasi bencana. 

Dengan demikian melalui 
persetujuan subtansi ini 

diharapkan dapat menjamin 
kualitas tata ruang serta tahap 
awal pelaksanaan pembangunan 
dan program strategis nasional 
baik di provinsi/kabupaten/
kota. l
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JULI

Binwil I

GAMBAR 3. RENCANA RAPAT LINTAS SEKTOR (SEMESTER II)

AGUSTUS

1. RDTR Kota Banda Aceh* : 
 Diselenggarakan Linsek pada tanggal 22 Juli 

2019
2. RDTR Kota Bukit Tinggi

1. RDTR Kawasan Perkotaan Meulaboh, Kab. 
Aceh Barat

2. RDTR Ibukota Karangbaru dan Kota Kuala 
Simpang, Kab. Aceh Tamiang

3. RDTR Kawasan Perkotaan Simpang Tiga 
Redelong, Kab. Bener Meriah

4. RDTR Kawasan Perkotaan Batusangkar, Kab. 
Tanah Datar

5. RDTR Kawasan Perkotaan Tiram, Kab. Padang 
Pariaman

6. RDTR Kawasan Perkotaan Kambang, Kab. 
Pesisir Selatan

Binwil II 3. RDTR Perkotaan Purwokerto* :
 Diselenggarakan Linsek pada tanggal 22 Juli 

2019
4. RDTR BWP Magetan, Kab. Magetan
5. RDTR BWP Pandaan, Kab. Pasuruan
6. RDTR BWP Lumajang
7. RDTR BWP Lawang, Kab. Malang

7. RDTR BWP I Batu, Kota Batu
8. RDTR Junrejo, Kota Batu
9. RDTR BWP Bumuaji, Kota Batu
10. RDTR BWP Karangploso, Kab. Malang
11. RDTR Prambanan - Berbah, Kab. Sleman
12. RDTR Pansela Bantul, Kab. Bantul
13. RDTR Siung Wediombo, Kab. Gunung Kidul
14. RDTR Perkotaan Wates, Kab. Kulonprogo

Binwil III 8. RDTR Kecamatan Banggai, Kab. Banggai Laut
9. RDTR Kecamatan Banggai Tengah-Selatan-
 Utara Kab. Banggai Laut
10. RDTR Watan Soppeng, Kab. Soppeng
11. RDTR KI Bantaeng, Kab. Bantaeng

15. RDTR Kab. Gowa
16. RDTR Perkotaan Pangkajene Kepulauan, Kab. 

Pangkajene Kepulauan

Binwil IV 17. Kawasan Pusat Kota Kecamatam Nusaniwe 
dan Kecamatam Sirimau Ambon

18 RDTR Kawasan perkotaan Masohi
19. RDTR Kawasan Perkotaan Salahutu
20. RDTR Kawasan Perkotaan Leihutu

POJOK RUANG
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KOTA BANDA ACEH 
RDTR Kota Banda Aceh 

LINSEK
22 Juli 2019

TARGET PERSUB
SEMESTER II
Agustus 2019

KAB. TANJUNG 
JABUNG TIMUR 
RTRW Kab. Tanjung 

Jabung 
Timur (Revisi) 

LINSEK
18 Juni 2019

TARGET PERSUB
SEMESTER II

Akhir Juli 2019 KOTA BINJAI 
RTRW Kota Binjai (Revisi) 

LINSEK
18 Juni 2019

TARGET PERSUB
SEMESTER II

Akhir Juli 2019

KAB. KEDIRI 
RTRW Kab. Kediri (Revisi)

LINSEK
10 April 2019

TARGET PERSUB
SEMESTER II

Akan dilaksanakan 
Linsek Ulang

KAB. BATANG 
RTRW Kab. Batang 

(Revisi) 
LINSEK

10 April 2019
TARGET PERSUB

SEMESTER II
Agustus 2019

KAB. BANYUMAS 
RDTR Perkotaan 

Purwokerto 
LINSEK

22 Juli 2019
TARGET PERSUB

SEMESTER II
September 2019

KAB. KONAWE 
SELATAN 

RTRW Kab.Konawe 
Selatan (Revisi) 

LINSEK
9 April 2019

TARGET PERSUB
SEMESTER II

September 2019

KAB. SAMBAS 
RDTR Perkotaan Sambas 

LINSEK
9 April 2019

TARGET PERSUB
SEMESTER II
Agustus 2019 KOTA GORONTALO 

RTRW Kota Gorontalo 
(Revisi)
LINSEK

23 April 2019
TARGET PERSUB

SEMESTER II
Agustus 2019

KAB. BUTON 
TENGAH 

RTRW Kab. Buton Tengah 
(DOB)

LINSEK
23 April 2019

TARGET PERSUB
SEMESTER II
Agustus 2019

KAB. BELU 
RTRW Kab. Belu (Revisi)

LINSEK
8 Mei 2019

TARGET PERSUB
SEMESTER II
Agustus 2019

GAMBAR 4. RENCANA PERSETUJUAN SUBSTANSI (SEMESTER II)
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GAMBAR 5. FOTO BERSAMA DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG SEUSAI RAPAT LINTAS SEKTOR 
REVISI RTRW KAB. BELU

GAMBAR 7. PROSES PEMBAHASAN 
RAPAT LINTAS SEKTOR REVISI RTRW 
KOTA BINJAI

GAMBAR 6. PROSES PEMBAHASAN RAPAT LINTAS SEKTOR REVISI RTRW KAB. 
TANJUNG JABUNG TIMUR

GAMBAR 8. PENYERAHAN SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI REVISI RTRW KABUPATEN BANYUASIN



JURNAL TARU
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PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA 
DAN RENTAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 

BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT 
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

p SUBDIT PENATAAN KAWASAN PERKOTAAN, DIREKTORAT PENATAAN KAWASAN, 

KEMENTERIAN ATR/BPN p

BENCANA alam 
merupakan peristiwa 
yang tidak diharapkan 
oleh setiap orang dan 

sulit diprediksi, sebab fenomena 
ini merupakan aktivitas alam 
yang tidak dapat diciptakan 
oleh manusia dan sekaligus 
tidak dapat dihentikan oleh 
manusia. Hal tersebut diperparah 
dengan fenomena perubahan 

iklim yang pada awalnya terjadi 
akibat pembakaran batubara, 
minyak bumi, dan bahan bakar 
fosil lainnya yang meningkatkan 
konsentrasi Green House Gases. 
Dalam kondisi tersebut energi 
matahari terperangkap dalam 
atmosfer bumi, sehingga terjadi 
peningkatan temperatur udara 
yang juga berdampak pada 
perubahan iklim. Dampak 

perubahan iklim secara meluas 
menyebabkan kenaikan muka 
air laut, perubahan pola curah 
hujan, dan permasalahan natural 
ataupun non natural lainnya. 

Berdasarkan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019 
disebutkan upaya antisipasi 
pada skala nasional terhadap 
risiko bencana dan perubahan 

GAMBAR 1. WILAYAH SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN RPJMN 2015-2019

SUMBER: MASTERPLAN KRBPI KOTA BANDAR LAMPUNG, 2018
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iklim terdapat 136 (seratus tiga 
puluh enam) wilayah sasaran 
penanggulan bencana di Indonesia 
dan pada 21 Kabupaten/Kota 
terdapat di Pulau Sumatera. Salah 
satu wilayah yang menjadi sasaran 
penanggulangan bencana yang 
terdapat di Pulau Sumatera adalah 
Kota Bandar Lampung. 

Arahan kebijakan nasional 
tersebut pada wilayah rentan 
terhadap perubahan iklim 
merupakan tindaklanjut atas 
pemilihan wilayah percontohan 
adaptasi perubahan iklim dalam 
dokumen Rencana Aksi Nasional-
Adaptasi Perubahan Iklim atau 
yang disingkat RAN-API. Kota 
Bandar Lampung merupakan 
satu diantara 15 kota di Indonesia 
sebagai daerah percontohan dari 
RAN-API tahun 2014. Daerah 
percontohan tersebut didasari oleh 
1) kelengkapan kajian kerentanan 
meliputi kajian, sektor dan 
klaster aksi; 2) komitmen daerah 

yang meliputi adanya strategi 
dan rencana, integrasi ke dalam 
perencanaan dan penganggaran 
daerah, serta adanya sumber 
lainnya; 3) aktivitas terkait adaptasi 
yang sudah atau sedang berjalan, 
dengan sumber dana APBD atau 
sumber daya lainnya (swasta, mitra 
pembangunan, dll); 4) keberadaan 
pokja perubahan iklim di daerah; 
dan 5) kesesuaian dengan RAN-
API. menindaklanjuti arahan 
RPJMN tersebut, disusunlah 
masterplan Kawasan Rawan 
Bencana dan Perubahan Iklim 
Kota Bandar Lampung yang 
bertujuan sebagai masukan RTRW 
yang berbasis Pengurangan Risiko 
Bencana/mitigasi bencana dan 
adaptasi dampak perubahan iklim.

Kawasan Rawan 
Banjir Kota Bandar 
Lampung

Lingkup jenis bencana yang 
dikaji dalam masterplan ini adalah 

bencana alam klimatologis, antara 
lain seperti banjir, banjir bandang, 
badai, angin putting beliung, 
kekeringan, dan kebakaran hutan 
(bukan oleh manusia). Diantara 
bencana tersebut, dipilihlah 
bencana banjir yang menjadi 
fokus, karena dapat diprediksi 
berdasarkan kondisi fisiknya, 
serta dapat dipetakan. Dari total 
luas Kota Bandar Lampung 
sebesar 19.200 (Sembilan Belas 
Ribu Dua Ratus) Ha, pendetailan 
wilayah perencanaan bencana 
banjir didasarkan pada tingkat 
kerawanan yaitu dengan klasifikasi 
tinggi dengan luas 2.905,02 (Dua 
Ribu Sembilan Ratus Lima Koma 
Nol Dua) Ha, sedang dengan 
luas 2.700,98 (Dua Ribu Tujuh 
Ratus Koma Sembilan Puluh 
Delapan) Ha dan rendah dengan 
luas 3.038,38 (Tiga Ribu Tiga 
Puluh Delapan Koma Tiga Puluh 
Delapan) Ha dengan total 8.644,37 
(Delapan Ribu Enam Ratus Empat 

JURNAL TARU

GAMBAR 2. DAERAH PERCONTOHAN RAN-API TAHUN 2014

SUMBER: MASTERPLAN KRBPI KOTA BANDAR LAMPUNG, 2018
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GAMBAR 3. KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

SUMBER: MASTERPLAN KRBPI KOTA BANDAR LAMPUNG, 2018/INARISK.BNPB.GO.ID

GAMBAR 4. PERBANDINGAN LOKASI BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

SUMBER: MASTERPLAN KRBPI KOTA BANDAR LAMPUNG, 2018/INARISK.BNPB.GO.ID
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Puluh Empat Koma Tiga Puluh 
Tujuh) Ha yang berada pada 18 
Kecamatan dan 77 Kelurahan.

Detail perbandingan jumlah 
dan lokasi titik banjir dari sumber 
data yang berbeda dapat dilihat 
pada Gambar 4. Data bencana 
banjir Dinas Pekerjaan Umum 
Kota Bandar Lampung tahun 2016 
menunjukkan 56 lokasi bencana 
banjir. Dari Hasil pemetaan 
partisipatif yang dilakukan dengan 
tokoh masyarakat diperoleh 
titik indikasi bencana banjir 
menjadi 203 titik. Penambahan 
titik tersebut dikarenakan 
penambahan wilayah yang 
mengalami banjir terutama banjir 
genangan. Hal tersebut menurut 
masyarakat diakibatkan semakin 
bertambahnya pemukiman 
di wilayah Kec. Rajabasa, Kec. 
Kemiling, dan Kec. Sukarame 
yang merupakan kawasan 
perbukitan yang mengakibatkan 
ketika terjadi hujan air menjadi 
aliran permukaan dan menjadi 
banjir pada kawasan yang lebih 
rendah seperti Kec. Panjang, Kec. 
Telung Betung dan Kec. Tanjung 
Karang. Kondisi drainase yang 
belum seluruhnya terbangun 
menyebabkan adanya limpasan 
terutama di sepanjang jalan di 
kawasan dataran rendah seperti 
Kec. Panjang, Kec. Tanjung Karang 
Barat dan Kec. Tanjung Karang 
Timur. 

Hasil survei validasi 
dari pemetaan pastisipatif 
menunjukkan adanya temuan 
lokasi baru yang merupakan lokasi 
terdampak banjir. Penambahan 
Lokasi terjadi pada kawasan 
pesisir terutama pada Kec. 
Panjang. Dari 19 titik yang di 
temukan saat survei pastisipatif 
menjadi 94 titik banjir. Hal 
tersebut disebabkan Kec. Panjang 
merupakan kawasan pesisir 
dengan kepadatan penduduk 
dan aktivitas industri yang 

tinggi sehingga kawasan terbuka 
hijau pada Kec. Pemukiman 
berada di sekitar kawasan 
industri merupakan pemukiman 
masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR). Berdasarkan 
hasil wawancara bersama warga 
di beberapa titik sampel di 
Kecamatan Panjang, banjir terjadi 
saat musim penghujan saat 
pertemuan antara air laut yang 
pasang dengan air sungai dengan 
volume yang tinggi. Banjir yang 
terjadi di sekitar sungai memiliki 
ketinggian bervariasi antara 50 cm 
hingga 100 m. 

Panjang menjadi terbatas 
dan mengkibatkan tidak bisa 

teralirkannya air permukaan 
ke sungai. Kondisi tersebut 
telah disadari oleh sebagian 
masyarkat di pesisir sehingga 
beberapa masyarakat sudah mulai 
melakukan adaptasi untuk tinggal 
di daerah banjir. Dari kunjungan 
lapangan yang dilakukan, 
diketahui bahwa masyarakat 
khususnya di daerah sekitar aliran 
sungai melakukan adaptasi antara 
lain:
1.  Membangun tanggul pada 

pintu rumah dan pada pagar 
rumah. Upaya ini banyak di 
lakukan pada pemukiman 
yang dekat dengan sungai 
dan pemukiman sepanjang 
pesisir. Upaya ini merupakan 
bentuk adaptasi warga pada 
daerah yang setiap tahun 
selalu terkena banjir dengan 
meninggikan pintu atau 
membuat tembuk penghalang 
di pintu agar bair tidak masuk 
ke rumah warga (Gambar 
4). Adaptasi ini dilakukan 
sebagian masyarakat di 
Kecamatan Bumi Waras, 
Panjang, Teluk Betung 
Selatan, Teluk Betung Barat da 
beberapa tempat lainnya.

2.  Membuat bangunan 
bertingkat dan rumah 
panggung merupakan 
salah satu strategi yang 
telah dilakukan masyarakat 
khusunya masyarakat yang 
tinggal dekat dengan sungai. 
Masyarakat menyimpan 
barang berharga yang mereka 
memiliki di lantai dua, 
sehingga apabila terjadi banjir 
mereka tetap beraktifitas di 
dalam rumah mereka seperti 
biasa. Namun untuk bangunan 
semi permanen dikhawatirkan 
upaya membangun rumah 
panggung semi-permanen 
kurang kuat apabila terjadi 
banjir sungai yang besar 
disertai banjir rob. Adaptasi 

Hasil survei validasi 
dari pemetaan 

pastisipatif 
menunjukkan 

adanya temuan 
lokasi baru yang 

merupakan lokasi 
terdampak banjir.

SUMBER FOTO : RISET
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GAMBAR 5. BENTUK ADAPTASI PERMUKIMAN MASYAKAT BANTARAN SUNGAI TERHADAP KAWASAN RAWAN BENCANA 
BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

SUMBER: MASTERPLAN KRBPI KOTA BANDAR LAMPUNG, 2018

ini dilakukan di sebagian 
masyarakat di Kecamatan 
Teluk Betung Selatan, Teluk 
Betung Timur dan beberapa 
tempat lainnya.

3.  Membuat saluran air yang 
dapat mengalirkan air 
langsung ke sungai merupakan 
salah satu strategi adaptasi 
yang di lakukan masyarakat. 

4.  Membuat biopori, pembuatan 
biopori yang merupakan 
kegiatan yang dilakukan 
masyarakat dan pemerintah 
telah dilaksanakan hampir 
semua kecamatan di Kota 
Bandar Lampung, namun 
biopori yang ada sebagian 
besar sudah rusak karena tidak 
adanya pemeliharaan yang 
berkelanjutan dari masyarakat 
sehingga sekarang sudah tidak 

berfungsi dengan baik.
Berdasarkan strategi adaptasi 

yang dilakukan menunjukkan 
masyarakat Kota Bandar Lampung 
sudah memiliki kesadaran akan 
potensi bahaya banjir. Namun, 
upaya tersebut belum dilaksanakan 
di seluruh wilayah kawasan rawan 
bencana banjir sehingga masih ada 
kerugian yang ditimbulkan saat 
terjadi banjir seperti rumah rusak 
atau kehilangan barang berharga.

Perencaan Tata 
Ruang Berbasis 
Pengurangan Risiko 
Bencana Perubahan 
Iklim di Kota Bandar 
Lampung

Penyusunan peraturan 
zonasi di Kota Bandar Lampung 
mengatur pemanfaatan pada 

setiap zona peruntukan dan 
dilengkapi dengan persyaratan 
teknis. Pengaturan zonasi Kota 
Bandar Lampung secara umum 
menggunakan aturan dasar, 
sedangkan pada kawasan rawan 
banjir tinggi menggunakan 
teknik pengaturan zona banjir. 
Kegiatan yang sekiranya tidak 
dapat berkembang di wilayah 
perencanaan, dalam peraturan 
zonasi tetap diatur dengan syarat 
tidak diubah menjadi kegiatan 
lain yang dapat meningkatkan 
potensi banjir. Pada peraturan 
zonasi kawasan rawan banjir 
adalah penerapan Zero Delta Q 
Policy yang merupakan kebijakan 
untuk mengharuskan tidak 
adanya perubahan debit air 
limpasan permukaan (run off) yang 
memasuki saluran pembuangan 
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GAMBAR 6. PETA RENCANA POLA RUANG KECAMATAN PANJANG

SUMBER: MASTERPLAN KRBPI KOTA BANDAR LAMPUNG, 2018 

(drainase atau riol kota). Dengan 
demikian, maka bangunan yang 
menutup permukaan tanah harus 
dilengkapi dengan sumur resapan 
untuk mengembalikan fungsi 
penyerapan tanah (infiltrasi) 
terhadap air hujan. Pada kawasan 
rawan banjir juga dipersyaratkan 
dengan aturan pengembangan 
flood proofing, bangunan tahan 
banjir, pengembangan drainase 
sistem polder, dan Early Warning 
System (EWS) KDB 60-70%, 
dan KDH 30-40%. Penambahan 
KDH ditujukan agar resapan 
air bertambah dan mampu 

Bangunan yang menutup permukaan 
tanah harus dilengkapi dengan sumur 
resapan untuk mengembalikan fungsi 
penyerapan tanah (infiltrasi) terhadap air 
hujan. 

SUMBER FOTO : RISET
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GAMBAR 7. PEMBOBOTAN DAN RENCANA RUANG EVAKUASI BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

SUMBER: MASTERPLAN KRBPI KOTA BANDAR LAMPUNG, 2018
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mengurangi potensi limpasan. 
Contoh Peraturan Zonasi di 
Kec. Panjang diatur untuk KDH 
pada Kawasan lindung, Kawasan 
Resapan Air dan RTH adalah 95% 
pada peta dengan kode 1.Untuk 
Kawasan pemukiman padat di atur 
dengan KDH 40% dan pembuatan 
saluran drainase yang mengalirkan 
air ke sungai. Untuk kawasan 
Industri yang ada di Kecamatan 
Panjang di atur dengan ketentuan 
KDH 40-50% yang diharapkan 
dapat mengurangi limpasan. 
Setiap Kawasan rawan bencana 
di beri kode blok tersendiri untuk 
memberikan aturan pemanfaatan 
ruang yang berbeda.

Salah satu hasil analisis untuk 
mitigasi bencana adalah rencana 
ruang dan jalur evakuasi bencana 
banjir di Kota Bandar Lampung. 
Ruang evakuasi bencana 
adalah sebuah ruang yang 
disediakan untuk masyarakat 
yang terkena bencana dalam 

kondisi darurat, sesuai dengan 
kebutuhan antisipasi bencana 
karena memiliki kelenturan 
dan kemudahan modifikasi 
sesuai dengan kondisi bentuk 
lahan disetiap lokasi. Untuk 
menentukan suatu lokasi yang 
layak untuk dijadikan lokasi 
evakuasi bencana banjir terdapat 
prasyarat yang harus dipenuhi 
antara lain: 1) Aman/relatif aman 
dari kemungkinan terjadi bencana 
serupa; 2)Letaknya strategis 
mudah dijangkau oleh umum 
dengan dukungan komunikasi 
dan ases jalan, serta transportasi 
memungkinkan; 3)Dekat dengan 
sumber air dan tersedianya 
MCK; 4)Tidak bermasalah dalam 
pengunaan dan pemanfaatan atas 
status tanah; dan 5)Mendekatkan 
kepada fasilitas umum dan 
sosial lainnya. Peta yang 
diproses melalui overlay adalah 
keseluruhan data sekunder yang 
kemudian hasil overlay tersebut 

berupa peta dengan atribut 
bobot sebagai alternatif lokasi 
evakuasi. Peta hasil proses overlay 
tersebut memiliki data terkait 
infromasi calon lokasi evakuasi 
yang disortir kembali untuk 
kemudian dilakukan metode SAW 
untuk pembobotan dapat dilihat 
pada Gambar 7. Hasil analisis 
menunjukkan adanya 6 alternatif 
yang bisa digunakan sebagai 
ruang evakuasi.

Sedangkan untuk jalur 
evakuasi dinalisis dengan syarat: 
1) Jalan utama yang bisa dilalui 
kendaraan beroda empat; 2) Jalan 
dengan aspal; 3) Jalan yang bisa 
menghubungkan ke Tempat 
Evakuasi Akhir (TEA).

Pemilihan jalur tersebut 
mempertimbangkan kondisi 
penduduk yang padat karena 
lokasi bencana banjir mayotitas 
pada jalan dan pemukiman 
sehingga dipilih jalur yang bisa 
mudah diakses. l

GAMBAR 8. RENCANA RUANG DAN JALUR EVAKUASI BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

SUMBER: MASTERPLAN KRBPI KOTA BANDAR LAMPUNG, 2018
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