BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1

Landasan Operasional
Dalam upaya untuk memperjelas pengertian-pengertian yang dibahas dalam

penelitian ini, maka diperlukan paparan sebagai berikut :
2.1.1.1 Pengertian Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup. 1 Di
dalam kerangka perencanaan wilayah, yang dimaksud dengan ruang wilayah adalah
ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan
beraktivitas. Ruang merupakan wadah pada lapisan atas permukaan bumi termasuk
apa yang ada diatasnya dan yang ada dibawahnya sepanjang manusia masih dapat
menjangkaunya. Dengan demikian ruang adalah lapisan atas bumi yang berfungsi
menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya, baik melalui modifikasi maupun
sekedar langsung menikmatinya.

1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal
1 angka(1)
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Ruang dapat juga diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya dan sebagai sumber daya alam. Maka ruang baik sebagai wadah
maupun sebagai sumber daya alam terbatas. Sebagai wadah yang terbatas daya
dukungnya. Maka menurut pemanfaatannya ruang perlu ditata agar tidak terjadi
pemborosan dan penurunan kualitas ruang.

2

2.1.1.2 Pengertian Tata Ruang
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 3 Tata ruang dapat
diartikan susunan ruang yang teratur. Teratur mencakup pengertian serasi dan
sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Pada tata ruang, yang ditata
adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarananya dilaksanakan. Tata
ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut
penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni
perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang. 4
2.1.1.3. Pengertian Struktur Ruang
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 5

2

Kantaatmadja, M.K. Hukum Angkasa Dan Hukum Tata Ruang, Bandung:Mandar Maju
Bandung, 1994, hal.15
3
Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007. Op.,Cit. pasal 1 angka (2).
4
Silalahi, M. Daud. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan
Indenesia. Alumni Bandung.2006 hal 80.
5
Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007. Op., Cit. pasal 1 angka (3).
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2.1.1.4. Pengertian Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi
budi daya. 6 Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran dari pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun
budi daya yang belum ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan
rencana tata ruang wilayah provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan
dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam
rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
serta karakteristik wilayahnya.
2.1.1.5. Pengertian Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7 Kartasasmita mengemukakan bahwa
penataan ruang secara umum mengandung pengertian sebagai suatu proses yang
meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan atau
pemanfaatan ruang yang harus berhubungan satu sama lain. 8

6

Op., Cit. pasal 1 angka (3)
Op., Cit. pasal 1 angka (4)
8
Kartasasmita, G. Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di
Indonesia). LP3ES. Jakarta.1997 hal 51
7
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2.1.1.6. Pengertian perencanaan tata ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang
dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 9
Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola
pemanfaatan ruang. Maka yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan
ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan sosial dan lingkungan
buatan yang secara struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata
ruang diantaranya meliputi; pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana
jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan
ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta
karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi,
sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan
tanah perdesaan dan perkotaan. 10
2.1.1.7. Pengertian Undang- Undang

Undang-undang adalah salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan
yang mengikat bagi semua orang dalam suatu Negara. Ketika undang-undang telah
disahkan, maka undang-undang dinyatakan berlaku dan semua warga negara

9

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Op., Cit. pasal 1 angka (5)
10
https://id.wikipedia.org/wiki/tata_ruang diambil tanggal 5 September 2018
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dianggap telah mengetahui keberadaan undang-undang itu. 11 undang- undang
memiliki arti berbeda secara formal dan materil. Secara umum, undang-undang
adalah suatu peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
presiden selaku pelaksanaan kekuasaan eksekutif bersama-sama dengan parlemen
atau legislative untuk melaksanakan dan menjabarkan aturan yang diatur dalam
undang-undang dasar. Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang
wet in materiele zin melukiskan pengertian perundang-undangan dalam arti materil
yang esensinya antara lain sebagai berikut. 12
a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena
merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah
hukum, tertulis (geschrevenrecht,written law)
b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan
jabatan (badan,organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang
berlaku atau mengikat umum (alagmeen)
c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan
harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan
bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa
konkret atau individu tertentu.

11

Website sumber ilmu hukum http://www.sumberilmuhukum.com/2017/10/pengertianundang-undang-dan-contoh.html diakses tanggal 5 september 2018
12
Mahendra Putra Kurnia, SH,MH ; Purwanto, SH. Emilda Kusproningrum, SH., Pedoman
Naska Akademik PERDA Partisipatif, Yogya karta : Kreasi Total Media, 2007. hal 5
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Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undang
(legislation, wetgeving, atau gezetgebung) mempunyai dua pengertian :

13

a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk
peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil
pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat
daerah.
H. Soehino memberikan pengertian istilah perundan-undangan sebagai berikut : 14
a. Proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan Negara
dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah,
yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundangundangan
b. Keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.
Dalam hukum positif

Indonesia, pengertian dari perundang-undangan

disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2004 Tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah
peraturanan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang dan mengikat secara umum. 15 Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
13

ibid
Ibid
15
Ibid
14
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dinyatakan pada pasal 7 ayat (1) bahwa jenis dan hierarki peraturan perundangundangan sebagai berikut : 16
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan MPR
c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
d. Peraturan pemerintah.
e. Peraturan presiden
f. Peraturan daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
2.1.1.8. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 17 Peraturan daerah
merupakan wujud kerja sama antara pihak legislative daerah (DPRD) dengan
eksekutif (Kepala Daerah) yang didalamnya mengatur kepentingan umum yang ada
di daerah bersangkutan. Keputusan kepala daerah merupakan suatu bentuk keputusan
yang dikeluarkan oleh kepala daerah (Bupati dan Walikota). Bachsan Mustafa
mengatakan bahwa peraturan adalah : peraturan merupakan hukum (in abstracto)
atau (generalnorms) sifatnya mengikat umum atau berlaku, sedangkan tugasnya
mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang masih abstrak, agar peraturan ini
16

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat (2)
17
Ibid

Universitas Internasional Batam
Maryeni Defrita, Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun
yang Terbit Sebelum Diterbitkan/ Disahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
UIB repository @2019

16

dapat dilaksanakan haruslah dikeluarkan ketetapan-ketetapan yang membawa
peraturan ini ke dalam peristiwa konkrit, yang nyata. 18
2.1.2

Landasan Konsepsional

2.1.2 .1 Azas Penataan Ruang

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penataan ruang
diselenggarakan berdasarkan azas :
1. Keterpaduan
a. Penjelasan menurut dari undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, keterpaduan
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintergrasikan
berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas
pemangku

kepentingan.

Pemangku

kepentingan

yaitu

pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat. Argumen mengenai pendekatan terpadu
dikemukakan oleh Rondinelli untuk mencari alternatif strategi pendekatan
pengembangan dengan tujuan menyebarkan dan mendorong pertumbuhan
wilayah dan membawa wilayah tersebut untuk ikut berpartisipasi secara
efektif dalam proses pembangunan.
b. Berdasarkan

pada penjelasan

pendapat Rondinelli diatas

disimpulkan

bahwa, didalam pembangunan ataupun penataan ruang suatu daerah harus
berlandaskan dari azas keterpaduan, yang mana semua pemangku

18

Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Alumni.1985 hal.95
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kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat harus
saling keterkaitan dan berperan secara aktif dalam perencanaan penataan
ruang suatu negara maupun wilayah. Sehingga muncul

keserasian

pengertian dan kepentingan pembangunan yang adil dan menganut nilainilai dasar pancasila maupun UUD 1945.
2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
a. Berdasarkan undang-undang Nomor 26 tahun 2007, yang dimaksud dengan
“keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan
pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya,
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antar
kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
b. Dalam mewujudkan prinsip tersebut diatas, pemangku kepentingan yang
terdiri dari pemerintahan, pemerintah daerah dan masyarakat perlu bekerja
sama dalam menyusunan indikator harmonisasi baik atau sisi pola ruang,
perencanaan

kota dan rencana pembangunan yang terkandung dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digunakan sebagai referensi
bagi daerah dalam mewujudkan tujuan perencanaan tata ruang yang baik
sesuai mandat UUD 1945 untuk mencapai sesuatu keselarasan dan
keseimbangan dalam bermasyarakat dan bernegara.
3. Keberlanjutan
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a. Berdasarkan penjelasan dari undang-undang Nomor 26 tahun 2007, yang
dimaksud

dengan

“keberlanjutan”

adalah

bahwa

penataan

ruang

diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya
dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan
generasi mendatang. Mengadopsi definisi pembangunan berkelanjutan dari
WCED ( World Commission on Environment and Development ) yang
menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang
diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa
mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi
kebutuhan mereka sendiri. Maka ada empat prinsip dalam pembangunan itu
sendiri meliputi :
1. Pemenuhan kebutuhan manusia (fulfillment of human needs)
2. Memelihara integritas ekologi (maintenance of ecological integrity)
3. Keadilan sosial (social equality)
4. Kesempatan menentukan nasib sendiri (self determination).
4. Keberdayaan dan keberhasilgunaan
Berdasarkan penjelasan dari undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, yang
dimaksud dengan “keberdayaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber
daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang
berkualitas.
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Pemerintah sebagai aktor utama dalam menjalankan roda pemerintahan perlu
membuat rencana strategis tata ruang yang diaktualkan dalam rencana tata
ruang wilayah jangka panjang, pencapaian merupakan hasil akhir dari sebuah
proses, yaitu proses memperdayakan sumber daya alam yang ada di wilayah
tata ruang sehingga ruang dapat digunakan sebaik mungkin dalam koridor
kemanfaatan, dan kemanfaatan inilah yang digunakan sebagai ukuran apakah
prinsip ini berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan tata ruang, dalam hal ini
pemerintah tidak dibuat untuk melayani kepentingan kekuasaan, akan tetapi
untuk melayani rakyat.
Berdasarkan pada pernyataan diatas, pemerintah sebagai pemangku pemegang
andil utama dalam suatu kebijakan pengaturan suatu daerah haruslah memiliki
tolak ukur yang tepat dalam pengaturan atau pengelolaan suatu daerah. Terkait
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dapat digunakan secara
baik oleh pemangku kepentingan yang disebutmasyarakat secara adil, tertib,
dan aman demi terwujud cita-cita Negara.

5. Keterbukaan
Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, yang
dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan
dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Keterbukaan
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idealnya adalah membuka dan menyiapkan informasi bagi publik dan privat
untuk mendapatkan semua informasi mengenai perencanaan pengelolaan tata
ruang. Disamping itu untuk memanifestasikan keterbukaan perlu melibatkan
masyarakat dalam menyusun rencana untuk menjalankan pemerintahan yang
transparan.
6. Kebersamaan
Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, yang
dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini
akan terjadi dengan baik apabila semua pemangku kepentingan saling merasa
membutuhkan, tanpa itu semua tidak mungkin kebersamaan akan tercipta. Tata
ruang adalah hal yang tidak mudah jika direncanakan oleh satu pihak saja.
Untuk itu perlu dilibatkan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan
dan segala aktifitas ketata ruangan.
7. Perlindungan kepentingan umum
Yang dimaksud dengan “perlindungan dan kepentingan umum” adalah
penataan

ruang

diselenggarakan

dengan

mengutamakan

kepentingan

masyarakat. Dalam hal kepentingan umum bisa kita contohkan pro-kontra
pemanfaatan ruang terbuka hijau, masyarakat yang tergabung dalam aktifis
lingkungan selalu menentang keberadaan bangunan yang tidak dapat didirikan
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dalam tata ruang. Hal ini bisa terjadi karena keberadaan ruko dengan bangunan
tidak jauh lebih banyak manfaatnya dengan ruang terbuka hijau yang akan
digunakan dan dinikmati oleh masyarakat. Untuk melindungi kepentingan ini
perlu diadakan atau membuat suatu instrument hukum dalam menjamin
kepentingan umum ini.
8. Kepastian hukum dan keadilan
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan
peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan
kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
9. Akuntabilitas
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan
penataan ruang dapat dipertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya,
maupun hasilnya.
Dalam hal tata ruang, akuntabilitas sangat penting. Akuntabilitas juga
merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik. Dalam proses
perencanaan harus dilakukan dengan tanggung jawab, terencana dengan baik
yang meliputi kemanfaatan kemudian disesuaikan dengan pembiayaan yang
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tepat dan optimal serta hasilnya pun dapat terwujud sesuai dengan rencana
awal.
2.1.2.2 Tujuan Penataan Ruang

Tujuan yang tersirat dalam UU No.26 Tahun 2007 adalah penyelenggaraan
penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan
ketahanan nasional dengan :
1. Terwujudnya suatu keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan
buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam rangka penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan dengan tetap memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative
terhadap lingkungan akibat dari pemanfaatan ruang.
Maka tujuan dari perencanaan wilayah untuk menciptakan kehidupan yang efisien,
nyaman dan berkelanjutan dan

akhirnya dapat menghasilkan rencana yang

menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak
pemerintah maupun swasta. Tujuan umum penataan ruang sesuai dengan amanah
Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tujuan penataan ruang
adalah :
1. Aman
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Dimana masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan
terlindungi dari berbagai ancaman.
2. Nyaman
Memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasi
nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang
tenang dan damai.
3. Produktif
Proses produktif dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu
memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat
sekaligus
4. Berkelanjutan
Kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan,
tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang
akan datang.
Tujuan penataan ruang wilayah kebupaten dirumuskan dengan kreteria :
1. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan
nasional;
2. Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
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2.1.2.3 Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang
harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :
1. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah
kabupaten;
2. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah
kabupaten;
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW
kabupaten; dan
4. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten.
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten di rumuskan berdasarkan :
1. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Karakteristik wilayah kabupaten;
3. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan
penataan ruangnya; dan
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
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Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kreteria :
1. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan
penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten
bersangkutan;
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu
perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang
diperkirakan akan timbul dimasa yang akan datang; dan
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

19

2.1.2.4 Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang
dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pada
undang-undang penataan ruang, perencanaan rencana tata ruang wilayah nasional,
rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi.20
Perencanaan pembangunan nasional terbagi atas tiga jenis perencanaan yaitu 21 Pada

19

http://www.penataruang.com/kebijakan-dan-strategi1.html diakses tanggal 6 september

2018
20

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007. Op., Cit. pasal 15
B.S. Muljana. Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional Dengan Fokus Repelita V. Jakarta : UI-Press, 2004.hal 4
21
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pasal 19 undang-undang penataan ruang menyatakan bahwa penyusunan rencana tata
ruang wilayah nasional harus memperhatikan : 22
1. Wawasan nusantara dan ketahanan nasional
2. Perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian
implikasi penataan ruang nasional
3. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi
4. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah
5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
6. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
7. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional
8. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota
1) Rencana tata ruang nasional nantinya akan menjadi acuan terhadap
rencana tata ruang provinsi, kabupaten/kota. Adapun rencana tata
ruang provinsi adalah sebagai berikut: 23 penyusunan rencana tata
ruang wilayah provinsi mengacu pada :
a. Rencana tata ruang wilayah nasional
b. Pedoman bidang penataan ruang
c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah
2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:

22
23

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Op., Cit. pasal 19
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Op.Cit, pasal 19
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a. Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi
penataan ruang provinsi
b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi
c. Keselarasan

aspirasi

pemangunan

provinsi

dan

pembangunan

kabupaten/kota
d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah
f. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan
g. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi
h. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
Mengenai apa saja yang terdapat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi,
ditegaskan dal rencana tata ruang wilayah provinsi
ditegaskan dalam pasal 23 undang-undang penataan ruang, sebagai berikut :
3) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:
a. Rencana tata ruang wilayah nasional
b. Pedoman bidang penataan ruang
c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah
4) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan :
a. Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi
penataan ruang provinsi
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b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi
c. Keselarasan

aspirasi

pembangunan

provinsi

dan

pembangunan

kabupaten/kota
d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah
f. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan
g. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi
h. Rencana tata ruang wilayah kebupaten/kota
Mengenai apa saja yang terdapat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi,
ditegaskan dalam pasal 23 Undang-undang penataan ruang, sebagai berikut: 24
1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat :
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi
b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem
perkotaan dalam wilayah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan
dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah
provinsi.
c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung
dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi.
d. Penetapan kawasan strategis provinsi

24

Ibid
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e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi
program utama jangka menengan lima tahunan
f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi
indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan,
arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi
2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk :
a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
c. Penyusunan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam
wilayah provinsi
d. Mewujudkan

keterpaduan,

keterkaitan,

dan

keseimbangan

perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar
sektor
e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
f. Penataan ruang kawasan strategis provinsi
g. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota
3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh)
tahun.
4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana
alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
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dan/atau perubahan batas territorial negara dan/atau wilayah provinsi yang
ditetapkan dalam undang-undang, rencana tata ruang wilayah provinsi
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah
provinsi
Sedangkan dalam penyusunan rencana tata ruang kabupaten dan kota mengacu
kepada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah
provinsi. Rencana tata ruang kabupaten dan kota sebagai berikut : 25
1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat :
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem
perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan atau
sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten
c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliput kawasan lindung
kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten
d. Penetapan kawasan strategis kabupaten
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan
f. Ketentuan pengadilan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang
berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi
25

Ibid pasal 26
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2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk :
a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
kabupaten
d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan, antar sektor
e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten
3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan
perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh)
tahun
5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditinjau kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun
6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana
alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
dan/atau perubahan batas territorial negara, wilayah provinsi, dan/atau
wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, rencana tata
ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun
7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah
kabupaten.
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Terdapat perbedaan antara rencana tata ruang wilayah kota dengan kabupaten,
yang mana didalam rencana tata ruang kota pada pasal 28 Undang-Undang
Penataan Ruang ada penambahan sebagai berikut : 26
1. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
2. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau
3. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan
kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi
bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai
pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
2.1.2.5 Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk merealisasikan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya. Ketentuan umum tentang pemanfaatan ruang
ditegaskan dalam pasal 32 Undang-undang penataan ruang sebagai berikut :
1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan
ruang beserta pembiayaannya
2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertical maupun
pemanfaatan ruang di dalam bumi.

26

Ibid. Pasal 28
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3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat
didalam rencana tata ruang wilayah
4) Pemanfaatan tata ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan
jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan
dalam rencana tata ruang

5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang diwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah
administratif sekitarnya

6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana
dan prasarana

Mengenai ketentuan yang harus dilakukan dalam pemanfaatan ruang wilayah
nasional,provinsi, dan kabupaten/kota dinyatakan sebagai berikut :
1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
dilakukan :
a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang
wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis
b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang
dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis

Universitas Internasional Batam
Maryeni Defrita, Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun
yang Terbit Sebelum Diterbitkan/ Disahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
UIB repository @2019

34

c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang
wilayah dan kawasan strategis
2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata
ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan kawasan budi daya yang
dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong pembangunannya
3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu
4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan :
a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
b. Standar kualitas lingkungan
c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2.1.2.6 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan
unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai
dengan rencana rinci tata ruang. 27 Peraturan zonasi (zoning regulation) adalah
ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut
mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan.Suatu

27

Hasni. Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.2010. hal 194
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zona mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, intensitas, massa
bangunan), namun satu zona dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan
aturan.
1) Tujuan Peraturan Zonasi
Tujuan dari peraturan zonasi diantaranya adalah :
a. Menjamin bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai
standar kualitas local minimum (health, safety, and welfare).
b. Melindungi atau menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu
penghuni atau pemanfaatan ruang yang telah ada
c. Memelihara nilai property
d. Memelihara/menetapkan lingkungan dan melestarikan kualitasnya
e. Menyediakan aturan yang seragam di setiap zona
2) Pemanfaatan peraturan zonasi
Manfaat dari peraturan zonasi ini adalah :
a. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai
b. Meningkatkan pelayanan terhadap fasilitas yang bersifat public
c. Menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat
d. Mendorong pembangunan ekonomi
3) Kelebihan dan kelemahan peraturan zonasi
Adapun yang menjadi kelebihan dari peraturan zonasi adalah adanya
certainty

(kepastian),

predictability

(Prediksi/perkiraan),

legitimacy

(Legitimasi), accountability ( Akuntabel).
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Sedangkan kelemahan peraturan zonasi adalah karena tidak ada yang dapat
meramalkan keadaan dimasa depan secara rinci, sehingga banyak
permintaan rezoning (karena itu, amandemen peraturan zonasi menjadi
penting). Pada perkembangan selanjutnya, peraturan zonasi ditujukan untuk
beberapa hal sebagai berikut :
1. Mengatur kegiatan yang boleh dan tidak boleh ada pada suatu zona
2. Menerapakan pemunduran bangunan diatas ketinggian tertentu agar sinar
matahari jatuh kejalan dan trotoar dan sinar serta udara mencapai bagian
dalam bangunan
3. Pembatasan besar bangunan dizona tertentu agar pusat kota menjadi
kawasan yang paling intensif pemanfaatan ruangnya. Peraturan zonasi
berfungsi sebagai panduan mengenai ketetuan teknis pemanfaatan ruang
dan pelaksanaan pemanfatan ruang, serta pengendaliannya
Berdasarkan komponen dan cakupan peraturan zonasi, maka fungsi peraturan
zonasi adalah :
1. Sebagai perangkat pengendalian pembangunan
Peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang,
menyeragamkan arahan peraturan zonasi diseluruh wilayah provinsi untuk
peruntukan ruang yang sama serta sebagai arahan peruntukan ruang
diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang, serta intensitas
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pemanfaatan ruang yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan
pembangunan sampai ke tata cara pembinaannya.
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional
Peraturan zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata
ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan-ketentuan tentang
penjabaran rencana yang bersifat makro kedalam rencana yang bersifat
submakro sampai pada rencana yang rinci.
3. Sebagai panduan teknis pengembangan pemanfaatan lahan
Indikasi arahan peraturan zonasi mencakup panduan teknis untuk
pengembangan pemanfaatan lahan.
2.1.2.7 Ketentuan Perizinan

Ketentuan perizinan diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut
kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 28 Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut
kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 29 Kemudian yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang
terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

28
29

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Op., Cit. pasal 37 ayat (1)
Ibid pasal 37 ayat (2)
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Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas
ruang. 30
2.1.2.8 Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik
yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Insentif
merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: 31
1. Keringanan pajak, pemberian kompensasi pajak, subsidi silang, imbalan,
sewa ruang, dan urun saham.
2. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur
3. Kemudahan prosedur perizinan
4. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah
daerah.
Perangkat disinsentif adalah instrument pengaturan yang bertujuan membatasi
atau mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang, seperti :
1. Pengenaan pajak progresif
2. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalty

30
31

Hasni. Hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah. Op., Cit. hal. 196
Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Op.,Cit. pasal 38 ayat (2)
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Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,
atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang
berupa : 32
1. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang
dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan
ruang
2. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalty
insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh :
a. Pemerintah kepada pemerintah daerah
b. Pemeritah daerah kepada pemerintah daerah lainnya
c. Pemerintah kepada masyarakat
2.1.2 .9 Azas-Azas Pembentukan Perundang-Undangan

Menurut Sajipto Rahardjo, dalam proses pembuatan rancangan undangundang harus memperhatikan peran dari asas hukum. Sistem hukum termasuk
peraturan perundang-undangan yang dibangun tanpa asas hukum hanya akan
berupa tumpukan undang-undang. Asas hukum memberikan arah yang
dibutuhkan. Diwaktu-waktu yang akan datang masalah dan bidang yang diatur
pasti semakin bertambah. Maka pada waktu hukum atau undang-undang
dikembangkan, asas hukum memberikan tuntunan dengan cara bagaimana dan

32

Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Op., Cit, pasal 38 ayat (2)
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kearah mana sistem tersebut akan di kembangkan.

33

Azas dari pembentukan

peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mepunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan
perundang-undangan

harus

dibuat

oleh

lembaga/pejabat

pembentuk

peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat di batalkan atau
batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan yang harus benar-benar memperhatikan
materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan
tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun
sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat
dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau
33

Sajipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Jakarta Penerbit Buku Kompas, 2006,
hal.140
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terminolgi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga
tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan
8. pembahasan bersifat transfaran dan terbuka. Dengan demikian seluruh
lapisan

masyarakat

mempunyai

kesempatan

seluas-luasnya

untuk

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan.
Di samping itu materi muatan perda harus mengandung asas-asas sebagai
berikut :
1. Asas pengayoman bahwa setiap materi muatan perda harus berfungsi
pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan
republic Indonesia. Memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan
ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan
perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan
martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan perda harus mencerminkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap
menjaga prinsip Negara kesatuan republik Indonesia
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4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan perda senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan
perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
pancasila
6. Asas bhineka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan perda harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi
daerah dan budaya khusus nya yang menyangkut masalah-masalah sensitif
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali
8. Asas kesamaan dalam hukum dan perintahan, bahwa setiap materi muatan
perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar
belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan perda
harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan
adanya kepastian hukum
Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan perda
harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan
individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
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2.1.3

Landasan Yuridis

2.1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketentuan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah BAB VI
Pasal 18 : (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan Kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas bantuan 34
Pasal18A:(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 35

2.1.3.2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Ketentuan yang mengatur tentang Rencana Ruang Kabupaten terdapat pada
BAB IV tentang Pelaksanaan Penataan Ruang sebagai berikut :
Pasal 25 : (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu
pada:
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan tata ruang wilayah provinsi;
a. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
dan
b. Rencana pembangunan jangka panjang daerah 36
Pasal 25 : (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus
memperhatikan:
a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil penkajian
34

UUD 1945 Perubahan kedua, tanggal 18 Agustus 2000
Ibid,
36
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
35
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implikasi penataan ruang kabupaten;
b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
kabupaten;
c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
f. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
g. Rencana tata ruang kawan strategis kabupaten. 37
Pasal 26 : (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah
kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yangmeliputi
sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan
perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan
lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi
indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi,
ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta
arahan sanksi. 38

Pasal 26 : (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi
pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
di wilayah kabupaten;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten. 39
37

Ibid,
Ibid,
39
Penjelasan pasal 26 ayat (2)Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi
instansi pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang
dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah yang
bersangkutan. Selain itu, rencana tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahan
38
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Pasal 26 : (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk
penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi
pertanahan.
Pasal 26 : (4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20
(dua puluh) tahun.
Pasal 26 : (5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun. 40
Pasal 26 : (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan
dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas
teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten
yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang
wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam
5 (lima) tahun.
Pasal 26 : (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan
dengan peraturan daerah kabupaten.
2.1.3.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Ketentuan yang mengatur tentang
peraturan perundang-undangan

jenis, hirarkhi, dan materi muatan

pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang
provinsi serta rencana pembangunan jangka menengah provinsi merupakan kebijakan daerah yang
saling mengacu.
40
Penjelasan Ayat (4) Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk
melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan
perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai
berikut:
a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi
pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan/atau terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi
pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; atau
b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan dinamika internal provinsi yang
mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar.
Dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar, antara
lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu
kurang dari 5(lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang
mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi yang tidak mengubah
kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata
ruang wilayah provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.
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Pasal 7 : (1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai
dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 41.
Pasal 8 : (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga, atau
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.
2.1.3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103)

41

Penjelasan Ayat (2)Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah
penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
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Ketentuan yang mengatur Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang
Wilayah kabupaten terdapat pada Pragraf 4 sebagai berikut :
Pasal 32 (2) Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten
sebagaimana maksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan melalui
tahapan :
a. Persiapan penyusunan meliputi :
1) Penyusunan kerangka ajuan kerja
2) Metodologi yang digunakan; dan
3) Penggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten
b. Pengumpulan data paling sedikit meliputi :
1) Data wilayah administrasi;
2) Data fisiografis;
3) Data kependudukan;
4) Data ekonomi dan keuangan
5) Data ketersedian prasara dan sarana dasar
6) Data penggunaan lahan
7) Data peruntukan ruang
8) Data daerah rawan dan
9) Data rupa dasar bumi dan peta tematik yang di butuhkan
termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang dan
peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:50.000
c. Pengelolaan data dan analisis paling sedikit meliputi :
1) Teknik analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup yang ditentukan melalaui pengkajian lingkungan hidup
strategis dan
2) Teknis analisis keterkaiatan antar wilayah kabupaten.
d. Perumusun konsepsi rencana paling sedikit harus ;
1. Mengacu kepada ;
a) Rencana TataRuang wilayah Nasional dan Rencana Ruang
wilayah Provinsi ;
b) Pedoman dan petujuk pelaksanaan bidang penataan ruang ;
dan
c) Rencana Pembagunan jangka panjang daerah kabupaten
yang bersangkutan
2. Memperhatikan ;
a) Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil kajian
implementasi penataan ruang kabupaten;
b) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi kabupaten ;
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c) Keselarasan aspirasi pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi kabupaten;
d) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e) Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
dan
f) Rencana tata ruang kawasan srategis kabupaten.
3. Merumuskan;
a) Tujuan, kebijakan dan strategis pembangunan wilayah
kabupaten; dan
b) Konsep pengembangan wilayah kabupaten
e. Penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dilaksanakan sesuai
ketentuan dan peraturan perundang –undangan.
Pasal 34 : (2) Peruntukan kawasan hutan pada rencana tata ruang wilayah
kabupaten mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang
ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah provinsi
2.1.3.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

Aturan peralihan pada peraturan ini berbunyi :
Pasal 137

Dengan berlakunya peraturan Presiden ini, maka;

a. Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang
wilayah provinsi, peratuaran daerah tentang rencana tata ruang
wilayah kabupaten /kota, dan peraturan daerah tentang rencana
rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Presiden ini; dan
b. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi,
peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten
kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang
beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan
Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5
(lima ) tahun terhitung sejak peraturan Presiden ini ditetapkan.”
Pasal 138: (1) “Dengan berlakunya peraturan Presiden ini, maka;
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a. Izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah
dikeluarkan, dan telah sesuai dengan peraturan ini tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;
b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak
sesuai dengan dengan ketentuan presiden ini ;
1. Untuk yang belum melaksanakan pembangunannya, izin izin
terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata
ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan
Peraturan Presiden ini;
2. Untuk yang sudah melaksanakan pembangunannya,
pemanfatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa
berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan
rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana
tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
3. Untuk yang sudah melaksanakan pembangunannya, dan tidak
memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai
dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan
peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang
timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat
diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
c.

Pemanfaatan yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan
peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang
ditetapkan oleh pemerintah perdasarkan peraturan Presiden ini;

d.

Pemanfaatan ruang di kawasan BBK yang diselenggarakan tanpa
izin ditentukan sebagai berikut ;
1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peratuaran Presiden ini,
dengan fungsi kawasan dalam rencana tata Ruang dan
Peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan Peraturan presiden ini; dan
2. Yang sesuai dengan ketentuan ini Peraturan Presiden ini,
dipercepat untuk mendapatkan izin yany diperlukan;

e.

Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat
dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perperundang-undangan, yang karena rencana tata ruang
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kawasan BBK ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka
penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan perundangundangan.”
Pasal 138 (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan /atau rencana rinci tata
ruang berikut peraturan zonasi provinsi dan kabupaten/kota
dikawasan BBK belum disesuaikan dengan peraturan Presiden
ini, digunakan rencana tata ruang Kawasan BBK sebagai acuan
pemberian izin pemanfaatan ruang.”
2.1.4

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Perda Tata Ruang Kabupaten antara lain
sebagai berikut:
1.

Prijo Kuntjoro Siswo, S.H.dengan Judul Implementasi Perda No. 4 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Bantul 2010- 2030
Terhadap Larangan Alih Fungsi Lahan. dengan lokasi penelitian di Kabupaten
Bantul Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan alih fungsi lahan
pertanian menjadi non pertanian sering terjadi. Koordinasi SKPD terkait
pemberian perijinan dalam dalam pengendalian belum padu dalam pengambilan
keputusan. Data dan pemetaan daerah juga masih minim. pemohon telah
mendapatkan rekomendasi perijinan dari pejabat pemerintah, sebelum proses
perijinan dilakukan, sehingga panitia tersebut tidak dapat bekerja secara
maksimal. Intervensi ini sering menimbulkan alih fungsi lahan yang tidak
terkendali. Aparat penegak hukum dan implementasi kebijakan, juga belum
maksimal dalam menerapkan sanksi baik berupa administratif maupun pidana
bagi pelanggar.
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2.

Ahmad, Muh. Alifyan dengan

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap

Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kepulauan Selayar lokasi penelitian Kabupaten Kepulauan Selayar Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kep. Selayar tidak memenuhi
teknis pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang dikarenakan ketentuan teknis, proses dan prosedur penyusunan, serta
penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten yang didelegasikan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang kepada
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sama sekali
tidak dijadikan acuan dalam proses penyusunan dan pembentukannya, 2)
Adanya beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kep. Selayar yang dapat
megakibatkan timbulnya berbagai macam interpretasi pada masyarakat dan
pemangku kepentingan sehingga dapat dikatakan bahwa perda ini tidak
memenuhi asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik
dikarenakan tidak terpenuhinya asas kejelasan rumusan.
2.2

Landasan Teori
Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan

kepada peneliti yang dilakukan. Dalam menganalisis permasalahan yang dirumuskan,

Universitas Internasional Batam
Maryeni Defrita, Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun
yang Terbit Sebelum Diterbitkan/ Disahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
UIB repository @2019

52

diperlukan teori yang relevan, dengan maksud supaya permasalahannya dapat
dijelaskan secara mendalam.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori

kepastian hukum Nusrhasan Ismail 42 berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum
dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan
dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut
adalah sebagai berikut : Pertama kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum
berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam
konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk
peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah
atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang
dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang
mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan
tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya
ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum membutuhkan upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa
hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi.

42

Nurhasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik,
Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2007, hlm, 39-41.
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Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat
mengandung beberapa makna, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan
multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus
berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun
dapat memahami arti atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain
tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum
menjadi instrumen hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak
menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan,
yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya
masyarakat yang ada
Prinsip Kapastian Hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus
di jalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya
pengaturan hukum dam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang
dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat
menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu aturan yang harus
ditaati. 43 Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan
jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas juga penerapannya

43

Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta:Rajawali Perss Indonesia
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