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ABSTRAK 

PELAKSANAAN TATA RUANG KABUPATEN PRINGSEWU DALAM 

MENANGGULANGI BAHAYA BANJIR BERDASARKAN RENCANA 

TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU 

 

 

Oleh 

 

MUHAMMAD DANDY HERIZ 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2031 mengatur 

mengenai Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten menjadi 

acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan Ruang di wilayah Kabupaten. Salah 

satunya mengatur tentang  Pelaksanaan tata ruang Kabupaten Pringsewu dalam 

menaggulangi bahaya bencana banjir. Kawasan yang banyak terkena rawan banjir 

di Kabupaten Pringsewu  yaitu Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, dan 

Gadingrejo. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimanakah Pelaksanaan 

Tata Ruang Kabupaten Pringsewu dalam Menanggulangi Bahaya Banjir 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Serta 2) 

Apasajakah yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tata Ruang 

Kabupaten Pringsewu dalam Menanggulangi Bahaya Banjir Berdasarkan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu ? 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan 

pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data 

skunder, dan data tersier. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan tata ruang kabupaten Pringsewu 

dalam menaggulangi bahaya banjir yang pertama harus memenuhi Perizinannya 

terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 2 huruf b yang diterbitkan 

oleh Pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku seperti Perizinan lingkungan meliputi Analisi Mengenai Dampak 

Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan dan pengelolaan lingkungan. 

Karena kewenangan Bapeda hanya menangani permohonan  izin yang di laporkan 

pada masyarakat dan Bapeda akan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah 

Nomor 2 tahun 2012 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu  

Tahun 2011-2031 yang masuk dalam Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 



Fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang belum memahami soal Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mendasari pada arahan pemanfaatan ruang 

untuk kawasan rawan bencana banjir. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan tata 

ruang kabupaten Pringsewu dalam menaggulangi bahaya banjir adalah kabupaten 

baru yang diresmikan pada tanggal 3 april 2009, belum ada Peraturan Daerah 

yang mengatur tentang kawasan rawan bencana banjir, dan sosialisasi peraturan 

daerah kabupaten pringsewu tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten 

Pringsewu yang belum maksimal sehingga masyarakat masih beranggapan tanah 

yang diperuntukan untuk persawahan adalah milik masyarakat pribadi. 

 

 

Kata Kunci: Banjir, Kabupaten Pringsewu, pelaksanaan, penanggulangan 



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE IMPLEMENTATION OF SPATIAL MANAGEMENT OF 

PRINGSEWU REGION IN MITIGATING FLOOD HAZARDS  

BASED ON REGIONAL SPATIAL PLANNING 

 

By 

 

MUHAMMAD DANDY HERIZ 

 

The Regional Regulation of Pringsewu No. 2/2012 on Spatial Planning for 

Pringsewu 2011-2031 period regulates about the guidance on Spatial Utilization 

Control of the district, thus it becomes the standard of the implementation of 

space utilization control in the region. One of the programs is to regulate spatial 

planning of Pringwewu Region in mitigating the flood hazards. Some of the 

heavily flood-prone areas in Pringsewu are: the District of Pardasuka, Ambarawa, 

Pringsewu, and Gadingrejo. 

 

The problems of this research are formulated as follows: 1) How is the 

Implementation of Spatial management of Pringsewu Region in mitigating the 

flood hazards based on the spatial planning ? And 2) What are the risk factors in 

the Implementation of Spatial management of Pringsewu Region in mitigating the 

flood hazards based on the spatial planning ? 

 

The approaches used in this study were normative and empirical approaches. The 

data source are gathered through primary, secondary, and tertiary data. The data 

analysis was done through I descriptive qualitative. 

 

The results showed that the implementation of the spatial management of 

Pringsewu Region in mitigating flood hazard must first meet its permissions in 

advance as stipulated in Article 69 paragraph 2 letters b, published by the local 

government in accordance with the legislation as Environmental License which 

includes, environmental impact analysis , environmental monitoring plan and 

environmental management. Since the authority of Bapeda only managing license 

requests reported in the community, so it will adjust to the Bapeda Regional 

Regulation No. 2/2012 on Spatial Planning of Pringsewu Region period of 2011-

2031 which included in the Land Use Control Management. 

 

As a matter of fact, there are still many people having less knowledge about the 

Regional Spatial Planning underlying the spatial use to areas prone to flooding. 

The risk factors of the implementation of the district spatial in mitigating the 

danger of flooding came from a new district which was inaugurated on the 3rd of 



 

 

 

Muhammad Dandy Heriz 
April 2009 with no regional regulations governing regions prone to flooding, and 

lack of socialization about the laws and regulations on the region of Pringsewu on 

spatial planning which resulted on false assumption on the land allocated to rice 

fields owned by the community as personal rights. 

 

Keywords: Flood, region of Pringsewu, implementation, mitigation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Secara geografis sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah rawan 

bencana alamsalah satunya yaitu bencana banjir.Bencana banjir yang terjadi di 

Indonesia lebih banyak disebabkan oleh faktor cuaca dan juga oleh beberapa 

faktor lainnya, seperti kondisi curah hujan tinggi, sebagian tanah tidak lagi 

mampu menyerap air dengan baik serta perubahan fungsi penggunaan lahan. 

 

Perubahan fungsi penggunaan lahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari 

seiring meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia 

yang selalu meningkat setiap tahunnya. 

 

Dalam rangka pelaksanaanpembangunanperlu adanya keterpaduan pembangunan 

sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasionalnya secara terpadu 

diselenggarakan melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan bersinergi. 

 

Dalam penataan ruang nasional menurut Ginanjar Kartasasmita, pengaturan peran 

serta masyarakat dalam penataan ruang dan pembangunan ada beberapa tujuan 

yang ingin dicapai yaitu mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup, 

menjamin pemanfaatan sumber daya optimal, mewujudkan keseimbangan antar 



2 
 

wilayah melalui pemanfaatan ruang wilayah secara serasi, selaras dan 

seimbangserta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi,memprecepat pertumbuhan wilayah yang tertinggal, dan meningkatkan 

daya dukung lingkungan. 

 

Sehubungan dengan penataan ruang, maka perencanaan tata ruang yang dibuat 

oleh daerah, baik itu kabupaten/kota, harus sesuai peraturan daerah yang telah 

dibuat sebelumnya, bahkan untuk lebih memberikan kekuatan 

hukum.Perencanaan tata ruang wilayah yang akan dibuat harusdisahkan melalui 

peraturan daerah.
1
 

 

Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik 

direncanakan maupun tidak. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

adalah rencana tata ruang wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat 

ketelitian peta skala 1:100.000 sampai dengan 1:150.000 dengan jangka waktu 

perencanaan 10 tahun.  

 

RTRWKabupatenmerupakan penjabaran dari RTRW Provinsi ke dalam tujuan 

dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang, rencana struktur dan pola 

pemanfaatan ruang, rencana umum tata ruang dan pedoman pengendalian 

pemanfaatan ruang.
2
 

 

Adapun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Dari sisi konservasi 

lingkungan, isu global warming memberikan pengaruh yang besar terhadap 

                                                           
1
Gatot P. Soemartono. R. M. Hukum Lingkungan Indonesia., Sinar Grafika Jakarta 1998, hlm. 27 

2Kiprah. 2001. “Kiprah Rencana Tata Ruang dalam Pembangunan Perkotaan”. Kiprah, no. 2 

Tahun I, November, hal. 22. 

 



3 
 

kebijakan penataan ruang dan pengembangan di daerah Kabupaten yaitu Provinsi 

Lampung yang akan rawan bencana banjir seperti daerah Kabupaten Pringsewu. 

 

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang 

merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 . Bencana alam yang sering 

terjadi di Kabupaten Pringsewu merupakankasus banjir terbesar yang pernah 

terjadi pada tahun 2010 yaitu 38 kasus banjir. Beberapa kasus banjir pernah terjadi 

di Kabupaten Pringsewu, selain menggenangi beberapa ruas jalan utama di 

wilayah Kabupaten Pringsewu, kasus banjir juga pernah menggenangi kawasan 

permukiman dan lahan sawah di wilayah ini. Kecamatan dengan jumlah kasus 

banjir terbanyak yang terjadi pada tahun 2010 adalah Kecamatan Pardasuka. 

Fenomena kejadian bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu tingginya curah hujan, buruknya sistem drainase, kurangnya 

daerah resapan air ,dan meluapnya air sungai. Penyebab banjir bukan hanya 

disebabkan oleh faktor alam tetapi juga disebabkan oleh faktor non alam seperti 

perubahan fungsi lahan. Perkembangan wilayah Lampung  memberikan pengaruh 

yang cukup besar dalam pertumbuhanperumahan dan permukiman masyarakat 

serta pada penggunaan lahan. 

 

Untuk menaggulangi bahaya banjir di Kabupaten Pringsewu, oleh karna itu 

rencana tata ruang pada dasarnya memiliki keterbatasan, dan dibutuhkan 

peraturan untuk mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan 

secara efektif. 
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Melihat kondisi pembangunan di Kabupaten Pringsewu, Pemetaan daerah rawan 

bencana banjir sangat diperlukan dalam rangka memberikan sebuah (Early 

Warning System) yaitu serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya 

kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. 

Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan 

informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat.Bagi masyarakat 

mengenai lokasi-lokasi yang dianggap beresiko tinggi terhadap bencana dan 

lokasi-lokasi yang aman dari bencana. Sehinggadiharapkan dari informasi tersebut 

dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat bagi perencanaan tata ruang untuk 

memperbaiki lingkungan serta meminimalisir efek bencana banjir secara efektif. 

 

Bersdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui sejauh mana Pelaksanaan tata ruang kabupaten Pringsewu dalam 

menaggulangi bahaya banjir berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Pringsewu, serta mengetahui faktor penghambat apa saja yang 

mempengaruhi pelaksanaannya, maka dari itu peneliti menuangkan dalam bentuk 

Skripsi berjudul : “Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten Pringsewu dalam 

Menanggulangi Bahaya Banjir Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Pringsewu”. 

 

 

 

 

 

 

https://adekabang.wordpress.com/
https://adekabang.wordpress.com/
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1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1.2.1 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten Pringsewu dalam 

Menanggulangi Bahaya Banjir Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Pringsewu ? 

2. Apasajakah Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten 

Pringsewu dalam Menanggulangi Bahaya Banjir Berdasarkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu ? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitianini yaitu dibatasi pada Pelaksanaan 

dan faktor penghambatdalam Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten Pringsewu 

dalam menaggulangi Bahaya Banjir Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Pringsewu. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten Pringsewu dalam 

menanggulangi Bahaya Banjir Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Pringsewu. 
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2. Untuk mengetahui Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tata Ruang 

Kabupaten Pringsewu dalam menanggulangi Bahaya Banjir Berdasarkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis, yaitu kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna 

untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum 

administrasi Negara dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2. Secara Praktis, untuk pengembangan ilmu pengetauan dan memperluas 

wawasan serta bentuk sumbangan yang dapat diberikan dalam rangka 

pengabdian terhadap masyarakat umumnya dan khususnya Badan Pengawas 

Daerah dalam menaggulangibahaya banjir di kabupatenPringsewu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tata Ruang 

 

2.1.1 Pengertian Tata Ruang 

Menurut undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tata Ruang adalah wujud 

struktur dan pola ruang.Dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan struktur ruang adalah 

susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang 

berfungsi sebagai pendukung kegiatan pembangunan dan ekonomi yang secara 

hirarkis memiliki hubungan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 5 menjelaskan 

bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3
 

 

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan 

pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 

Sedangkan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang 

dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 

pelaksanaan program beserta pembiayaannya (UUPR No.26 Tahun 2007). 

                                                           
3
M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan: dalam system penegakan hukum lingkungan Indonesia, 

edisirevisi,(Bandung: Alumni, 2001) hlm. 78 
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Sedangkan menurut D.A. Tisnaadmidjaja, ruang merupakan wujud fisik wilayah 

dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia 

dalam melaksanakan kegiatan kehidupan dalam suatu kualitas hidup yang layak.
4
 

 

Dengan penataan ruang diharapkan dapat terwujud ruang kehidupan yang aman, 

nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Faktanya hingga saat ini kondisi yang 

tercipta masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang 

terjadi terutama semakin meningkatnya permasalahan bencana banjir dan longsor 

yang semakin meningkat. 

 

Berbagai permasalahan tersebut mencerminkan bahwa penerapan UU Nomor 24 

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang belum sepenuhnya efektif dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama memberikan arahan kepada 

seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang guna 

mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kondisi ini 

merupakan latar belakang dari penyusunan dan pemberlakuan Undang-undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang dimaksudkan untuk 

memperkuat norma penyelenggaraan penataan ruang yang sebelumnya diatur 

dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Adanya 

berbagai ketentuan baru dalam UUPR memiliki implikasi terhadap berbagai aspek 

penyelenggaraan penataan ruang, baik aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek 

teknis, serta aspek sosiologis.  

 

 

                                                           
4
Asep Warlan Yusuf, Pranata Pembangunan,(Bandung:Universitas Parahayangan, 1997) hlm. 6 
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2.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Rencana Tata Ruang adalah suatu proses untuk menetukan struktur ruang dan pola 

ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
5
Perencanaan 

ruang wilayah adalah perencanaan pembagunaan/pemanfaatan ruang wilayah, 

yang intinya adalah perencanaan pembangunan lahandan perencanaan pergerakan 

pada ruang tersebut. Perencanaan ruang wilayah pada dasarnya adalah 

menetapkan ada bagian–bagian wilayah (zona) yang tidak diatur penggunaannya 

atau jelas peruntukannya dan ada bagian–bagian wilayah yang kurang tidak diatur 

penggunannya. Dengan demikian perencanaan tata ruang akan menghasilkan 

rencana-rencana tata ruang untuk memberikan gambaran tentang ruang mana, 

untuk kegiatan apa dan kapan.
6
 

 

Dalam pelaksanaannya, perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan hasil 

akhir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang. Dengan demikian kegiatan itu disebut 

perencanaan penyusunaan tata ruang wilayah. Perencanaan ruang wilayah ataupun 

penyususnaan tata ruang wilayah dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu 

perencanaan yang mencangkup keseluruhaan wilayah perkotaan dan non 

perkotaan (wilayah belakang) dan perencanaan yang khusus untuk wilayah 

perkotaan. Perencanaan tata ruang yang menyangkut keseluruhan wilayah 

misalnya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana tata ruang 

wilayah provinsi (RTRWP), dan Rencana tata ruang wilaya kabupaten (RTRWK). 

Perbedaan utama dari kedua jenis perencanaan tersebut adalah pada perbedaan 

kegiatan utama yang terdapat pada wilaya perencanaan.  

                                                           
5
Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, dkk. Op.Cit, hlm. 42 

6
M. Daud Silalahi. Op.Cit. hlm. 81 
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Rencana Tata Ruang Wilayah sangatlah penting sebagai pedoman dalam 

pengelolaan kegiatan manusia dibidang pertanahan. Di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dijelaskan bahwa 

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman untuk : 

1. Mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai 

kebutuhan kegiatan pembangunan. 

2. Mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. 

3. Menjamin kepastian hukum untuk memanfaatkan tanah bagi masyarakat. 

 

Untuk mencapai rencana tata ruang wilayah yang serasi haruslah dilakukan 

koordinasi berupa penerbitan peraturan perundang-undangan mulai yang teratas 

hingga kepada Peraturan Daerah. 

 

2.1.3Tata Ruang Wilayah Kabupaten  

Sehubungan dengan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, maka perencanaan tata 

ruang yang dibuat oleh daerah, baik itu kabupaten/kota, harus sesuai peraturan 

daerah yang telah dibuat sebelumnya, bahkan untuk lebih memberikan kekuatan 

hukum, perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang akan dibuat 

harusdisahkan melalui peraturan daerah.  

 

Menurut Susmito Maksumkewenangan penatan ruang diberikan kepada 

Pemerinah Daerah kabupaten/Kota didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:  

1. Karena pengendalian pemanfaatan ruang tidak hanya meyanngkut perizinan 

saja, tetapi lebih penting lagi adalah penertiban pemanfaatan ruang, 

2. Secara praktis hanya pemerintah daerah dengan perangkat-perangkatnya, 

antara lain camat, lurah, dinas pekerjaan umum/tata Kabupaten/Kota yang 
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dapat melakukan pengawasan, pelaporan dan tindakan penertiban, karena 

pemerintah daerah yang secara fisik paling dekat dengan masyarakat dan titik 

berat otonomi daerah di Indonesia memang diletakkan pada daerah 

kabupaten/kota, sehingga logis kalau bidang penataan ruang, seperti juga 

dalam bidang-bidang lain, kewenangannya diletakkan pada daerah 

kabupaten/kota.
7
 

 

Penyusunan Tata Ruang daerah diarahkan untuk dapat menetapkan pola 

pengembangan penataan ruang wilayah dengan tujuan untuk mewujudkan 

pemanfaatan ruang yang efesien, efektif, optimal dan berkesinambungan serta 

sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daya dukung lingkungan. 

Perumusan konsep pengaturan Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten 

Peringsewu dan Kabupaten Pesawaran dengan mengingat tingkat perkembangan 

penduduk, diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pemanfaatan ruang 

tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang namun juga potensi dan 

masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang. 

 

2.1.4 Rencana Detail Tata Ruang 

Rencana detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara 

terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota 

yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 

 

2.1.5 Tujuan Penataan Ruang Kabupaten 

Tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten yang merupakan arahan 

perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek 

                                                           
7
  Eko Budiharjo, Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota. Yogyakarta. Andy Pres.1997, hlm. 63 
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keruangan, yang pada dasarnya mendukung perwujudannya ruang wilayah 

nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan 

Nusantara dan ketahanan Nasional. 

 

2.1.6 Mitigasi 

Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu 

titik tolak utama dari manajemen bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya yaitu 

mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, 

maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu 

terutama kegiatan penjinakan/ peredaman atau dikenal dengan istilah Mitigasi.  

Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang 

termasuk ke dalam bencana alam (natural disaster) maupun bencana sebagai 

akibat dari perbuatan manusia  (man-made disaster).Mitigasi pada umumnya 

dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya 

bencana, baik itu korban jiwa dan/atau kerugian harta benda yang akan 

berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia. Untuk mendefenisikan 

rencana atau srategi mitigasi yang tepat dan akurat, perlu dilakukan kajian resiko. 

Kegiatan mitigasi bencana hendaknya merupakan kegiatan yang rutin dan 

berkelanjutan (sustainable). Hal ini berarti bahwa kegiatan mitigasi seharusnya 

sudah dilakukan dalam periode jauh-jauh hari sebelum kegiatan bencana, yang 

seringkali datang lebih cepat dari waktu-waktu yang diperkirakan, dan bahkan 

memiliki intensitas yang lebih besar dari yang diperkirakan semula.  
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1. Tujuan Mitigasi 

Tujuan utama (ultimate goal) dari Mitigasi Bencana adalah sebagai berikut :  

- Mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi 

penduduk, seperti korban jiwa (kematian), kerugian ekonomi (economy costs) 

dan kerusakan sumber daya alam. 

- Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan. 

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat (public awareness) dalam 

menghadapi serta mengurangi dampak/resiko bencana, sehingga masyarakat 

dapat hidup dan bekerja dengan aman. 

 

2. Jenis – Jenis Mitigasi 

Secara umum, dalam prakteknya mitigasi dapat dikelompokkan ke dalam mitigasi 

struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural berhubungan dengan 

usaha-usaha pembangunan konstruksi fisik, sementara mitigasi non struktural 

antara lain meliputi perencanaan tata guna lahan disesuaikan dengan kerentanan 

wilayahnya dan memberlakukan peraturan (law enforcement)  pembangunan. 

Dalam kaitan itu pula, kebijakan nasional harus lebih memberikan keleluasan 

secara substansial kepada daerah-daerah untuk mengembangkan sistem mitigasi 

bencana yang dianggap paling tepat dan paling efektif-efisien untuk daerahnya. 

 

3. Strategi Mitigasi 

Strategi mitigasi bencana banjir secara umum dapat dibagi menjadi tiga kegiatan 

yaitu upaya mitigasi non struktural, struktural serta peningkatan peran serta 

masyarakat. 
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4. Upaya Mitigasi Non Struktural 

- Pembentukan “Kelompok Kerja” (POKJA) yang beranggotakan dinas instansi 

terkait (diketuai Dinas Pengairan/Sumber Daya Air) di tingkat kabupaten/kota 

sebagai dari Satuan Pelaksana (SATLAK) untuk melaksanakan dan 

menetapkan pembagian peran dan kerja atas upaya‐upaya nonfisik 

penanganan mitigasi bencana banjir diantara anggota POKJA dan SATLAK, 

diantaranya inspkesi, pengamatan dan penelusuran atas prasarana dan sarana 

pengendalian banjir yang ada dan langkah yang akan diuraikan pada uraian 

selanjutnya. 

- Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian 

banjir sehingga dapat berfungsi sebagaimana direncanakan. 

- Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan 

informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah 

yang diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan banjir. 

- Menyiapkan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan plotting rute 

pengungsian, lokasi pengungsian sementara, lokasi POSKO, dan lokasi pos 

pengamat debit banjir/ ketinggian muka air banjir di sungai penyebab banjir. 

- Mengecek dan menguji sarana sistem peringatan dini yang ada dan 

mengambil langkah‐langkah untuk memeliharanya dan membentuknya jika 

belum tersedia dengan sarana yang paling sederhana sekalipun. 

- Melaksanakan perencanaan logistik dan penyediaan dana, peralatan dan 

material yang diperlukan untuk kegiatan/upaya tanggap darurat, diantaranya 

dana persediaan tanggap darurat; persediaan bahan pangan dan air minum 

peralatan penangulangan (misalnya movable pump, dumb truck, dll) material 
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penanggulangan (misalnya kantong pasir, terucuk kayu/bambu, dll); dan 

peralatan penyelamatan (seperti perahu karet, pelampung, dll). 

- Perencanaan dan penyiapan SOP (Standard Operation Procedure)/Prosedur 

Operasi Standar untuk kegiatan/tahap tanggap darurat yang melibatkan semua 

anggota SATKORLAK, SATLAK dan POSKO diantaranya identifikasi 

daerah rawan banjir, identifikasi rute evakuasi, penyediaan peralatan evekuasi 

(alat transportasi, perahu,dll), identifikasi dan penyiapan tempat pengungsian 

sementara seperti peralatan sanitasi mobile, penyediaan air minum, bahan 

pangan, peralatan daput umum, obat‐obatan dan tenda darurat. 

- Pelaksanaan Sistem Informasi Banjir, dengan diseminasi langsung kepada 

masyarakat dan penerbitan press release/ penjelasan kepada press dan 

penyebar luasan informasi tentang banjir melalui media masa cetak maupun 

elektronik yaitu station TV dan station radio. 

- Melaksanakan pelatihan evakuasi untuk mengecek kesiapan masyarakat 

SATLAK dan peralatan evakuasi, dan kesiapan tempat pengungsian 

sementara beserta perlengkapannya. 

- Mengadakan rapat‐rapat koordinasi di tingkat BAKORNAS, SATKORLAK, 

SATLAK, dan POKJA Antar Dinas/instansi untuk menentukan beberapa 

tingkat dari resiko bencana banjir berikut konsekuensinya dan pembagian 

peran diantara instansi yang terkait, serta pengenalan/ diseminasi  kepada 

seluruh anggota SATKORLAK, SATLAK, dan POSKO atas SOP dalam 

kondisi darurat dan untuk menyepakati format dan prosedur arus 

informasi/laporan. 
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- Membentuk jaringan lintas instansi/sektor dan LSM yang bergerak dibidang 

kepedulian terhadap bencana serta dengan media masa baik cetak maupun 

elektronik (stasion TV dan radio) untuk mengadakan kempanye peduli 

bencana kepada masyarakat termasuk penyaluran informasi tentang bencana 

banjir 

- Melaksanakan pendidikan masyarakat atas pemetaan ancaman banjir dan 

resiko yang terkait serta pengunaan material bangunan yang tahan air/banjir. 

 

5. Upaya Mitigasi Struktural 

- Pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai, tembok laut 

sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami akan sangat membantu untuk 

mengurangi bencana banjir pada tingkat debit banjir yang direncanakan. 

- Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu sangat 

membantu mengurangi terjadinya bencana banjir. Beberapa upaya yang perlu 

dilakukan untuk mengatur kecepatan air dan debit aliran air masuk kedalam 

sistem pengaliran diantaranya adalah dengan reboisasi dan pembangunan 

sistem peresapan serta pembangunan bendungan/waduk. 

- Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka 

maupun tertutup atau terowongan dapat membantu mengurangi terjadinya 

banjir. 

 

6. Peranserta Masyarakat 

Masyarakat baik sebagai individu maupun masyarakat secara keseluruhan dapat 

berperan secara signifikan dalam manajemen bencana banjir yang bertujuan untuk 

memitigasi dampak dari bencana banjir. Peranan dan tangungjawab masyarakat 
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dapat dikategorikan dalam dua aspek yaitu aspek yaitu aspek penyebab dan aspek 

partisipasipatif. 

 

Aspek penyebab, jika beberapa peraturan yang sangat berpengaruh atas 

factor ‐faktor penyebab banjir dilaksanakan atau dipatuhi akan secara signifikan 

akan mengurangi besaran dampak bencana banjir, faktor‐faktor tersebut adalah : 

- Tidak membuang sampah/limbah padat ke sungai, saluran dan sistem 

drainase 

- Tidak membangun jembatan dan atau bangunan yang menghalangi atau 

mempersempit palung aliran sungai, 

- Tidak tinggal dalam bantaran sungai 

- Tidak menggunakan dataran retensi banjir untuk permukiman atau untuk 

hal‐hal lain diluar rencana peruntukkannya.‐ Menghentikan penggundulan 

hutan di daerah tangkapan air, 

- Menghentikan praktek pertanian dan penggunaan lahan yang bertentangan 

dengan kaidah‐kaidah konservasi air dan tanah, dan ikut mengendalikan laju 

urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. 

 

Aspek partisipatif, dalam hal ini partisipasi atau kontribusi dari masyarakat dapat 

mengurangi dampak bencana banjir yang akan diderita oleh masyarakat sendiri, 

partisipasi yang diharapkan mencakup : 

- Ikut serta dan aktif dalam latihan‐latihan (gladi) upaya mitigasi bencana 

banjir misalnya kampanye peduli bencana, latihan kesiapan penanggulangan 

banjir dan evakuasi, latihan peringatan dini banjir dan sebagainya. 
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- Ikut serta dan aktif dalam program desain & pembangunan rumah tahan 

banjir antara lain rumah tingkat, penggunaan material yang tahan air dan 

gerusan air. 

- Ikut serta dalam pendidikan publik yang terkait dengan upaya mitigasi 

bencana banjir. 

- Ikut serta dalam setiap tahapan konsultasi publik yang terkait dengan 

pembangunan prasarana pengendalian banjir dan upaya mitigasi bencana 

banjir. 

- Melaksanakan pola dan waktu tanam yang mengadaptasi pola dan kondisi 

banjir setempat untuk mengurangi kerugian usaha dan lahan pertanian dari 

banjir dan mengadakan gotong – royong pembersihan saluran drainase yang 

ada dilingkungannya masing‐masing.
8
 

 

2.2 Pengertian Banjir 

 

Definisi Bencana Banjir Menurut Undang-undang No.24 Tahun 2007, bencana 

didefinisikan sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat. Bencana dapat disebabkan baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat 

meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan 

menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi (Rahayu dkk, 2009). Banjir 

adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran 
                                                           
8
Paimin, Sukresno dan Irfan Budi Pramono. Teknik mitigasi banjir dan tanah longsor.Tropenbos 

International Indonesia Programme 2009 
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yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang 

paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan 

maupun ekonomi. 

 

2.2.1Kerawanan Banjir  

kerawanan banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya 

kering) karena volume air yang meningkat pada setiap unit lahan yang diperoleh 

berdasarkan nilai kerawanan banjir. Di banyak daerah yang tanahnya mempunyai 

daya serapan air yang buruk (Tekstur Tanah), atau jumlah curah hujan melebihi 

kemampuan tanah untuk menyerap air. Ketika hujan lebat turun, yang kadang 

terjadi adalah banjir secara tiba-tiba yang diakibatkan terisinya saluran air kering 

dengan air. Daerah rawan banjir adalah daerah yang dari segi fisik dan 

klimatologis memiliki kemungkinan terjadi banjir dalam jangka waktu tertentu 

dan berpotensi terhadap rusaknya alam. 

 

Pemetaan daerah kerawanan banjir ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah 

mana saja yang rawan untuk terjadinya banjir, sehingga daerah tersebut dapat 

dianalisis untuk melakukan pencegahan dan penanganan banjir. Untuk 

melakukanpencegahan dan penanganan banjir, faktor yang dapat dilakukan 

perbaikan/perubahan adalah Penggunaan lahan yang merupakan faktor manusia. 

Dimana Penggunaan lahan berupa pemukiman, sawah, dan tanah terbuka 

memberikan pengaruh yang besar untuk terjadinya banjir. Sedangkan faktor – 

faktor yang lain merupakan faktor alam yang umumnya sulit untuk dilakukan 

perbaikan/perubahan. Penanganan banjir di sub das walanae hilir dapat dilakukan 
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dengan melakukan perbaikan di daerah hulu agar air kiriman dari hulu tidak 

langsung masuk ke hilir yang dapat menyebabkan terjadinya banjir
9
 

 

2.2.2Rencana Tata Ruang dalamPengurangan Risiko Bencana 

Perencanaan pembangunan harus sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk 

mengurangi risiko bencana. Dalam menentukan fungsi ruang perlu dilakukan 

tahapan-tahapan identifikasi keruangan/ spasial meliputi :   

1. Identifikasi zona-zona ancaman. 

2. Identifiksi keretanan fisik, ekonomi, sosial, lingkungan dan manusia. 

3. Identifikasi risiko bencana. 

 

Bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada 

kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis 

mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan 

kehidupan dan penghidupan (UU No. 26 Tahun 2007) menempatkan penataan 

ruang berbasis pengurangan risiko bencana. 

 

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang UU No. 26 Tahun 2007, 

Pasal 1 ayat (2). Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

social ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional 

(UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3), dimana struktur ruang sangat 

mempengaruhi adanya risiko bencana bila berhubungan langsung dengan kawasan 

                                                           
9
 Primayuda A, 2006. Pemetaan Daerah Rawan dan Resiko Banjir Menggunakan Sistem Informasi 

Geografis: studi kasus Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (skripsi). Bogor: Fakultas Pertanian, 

Institut Pertanian Bogor. 
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rawan bencana, sehingga dalam perencanaan tata ruang harus memperhatikan 

karateristik ancaman, dan persebaran ancamannya. 

 

Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana (UU No. 26 

Tahun 2007 Pasal 6 ayat (1a). Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan 

dengan memperhatikan aspek-aspek kerentanan terhadap bencana baik secara 

sosial, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan manusia. 

 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:  

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional 

2. Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan 

nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya 

dan sistem jaringan prasarana utama;  

3. Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional 

dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional 

4. Penetapan kawasan strategis nasional 

5. Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka 

menengah lima tahunan 

6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi 

arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan 

disinsentif, serta arahan sanksi UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 20) 

 

Perencanaan tata ruang yang optimal dapat meningkatkan fungsinya sebagai 

manfaat dibanding risiko bencana, sehingga perlu adanya strategi untuk 

pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya 
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dukung dan daya tampung lingkungan dengan membatasi perkembangan kegiatan 

budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi 

kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana (PP No. 26 tahun 2008 

Pasal 8 ayat (3a). 

 

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional (PP 

No. 26 Tahun 2008 Pasal 85 Ayat (1). Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 

terdiri atas:  

b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional 

c. Arahan perizinan 

d. Arahan pemberian insentif dan disinsentif 

e. Arahan sanksi (PP No. 26 Tahun 2008 Pasal 85 Ayat (2) 

 

Dalam fungsinya kawasan yang masuk ke dalam Kawasan Rawan Bencana Alam 

mendapat perhatian khusus untuk dikategorikan menjadi Kawasan Lindung  (PP 

No. 26 Tahun 2008 Pasal 51 huruf (d). sehingga pengembangan kawasan 

permukiman harus berada di luar Kawasan Rawan Bencana (PP No. 26 Tahun 

20078 Pasal 71 ayat (1a). Pembatasan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan 

budidaya disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang di 

sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam (PP 

No. 26 Tahun 2008 Pasal 98 huruf (c). Peraturan zonasi untuk kawasan rawan 

bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:  pemanfaatan ruang 

dengan mempertimbangkan karakteristik,  jenis, dan ancaman bencana seperti 
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gempabumi, tsunami, gunungapi, longsor dan bencana geologi lainnya (UU No. 

26 Tahun 2007 Pasal 105 huruf (a).  

 

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan 

memperhatikan:  

a. Penetapan amplop bangunan 

b. Penetapan tema arsitektur bangunan 

c. Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan 

d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan (UU No. 26 

Tahun 2007 Pasal 113) 

 

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 

ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan 

pengenaan disinsentif.. Arahan Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang 

sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan 

peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Arahan Disinsentif 

dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau 

dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini 

(PP No. 26 Tahun 2008 Pasal 115 ayat (1) dan (2) 

 

Mitigasi bencana banjir harus didasari atas dasar analisis risiko bencana. Dan 

memasukkan prosedur kajian risiko bencana ke dalam perencanaan tata 

ruang/tataguna lahan meliputi : 

a. Meningkatkan zonasi yang sudah ada tentang tata ruang/tata guna lahan yang 

didasarkan pada kajian risiko 
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b. Menyediakan lapangan terbuka untuk zona perantara (Butter Zona), evaluasi 

dan akses darurat 

c. Memberikan rekomendasi tentang perlakukan khusus daerah rawan dan 

berbahaya 

d. Memberikan rekomendasi tentang penanganan khusus dalam kajian risiko 

untuk daerah dengan bangunan 

e. Mendidik secara rutin dan melakukan studi banding tentang mitigasi bencana 

(Permendagri No. 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana 

dalam lampiran Permendagri No. 33 Tahun 2006) 

 

2.2.3Bencana dan Pembangunan 

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki makna yang sangat luas. Kebijakan 

dan program pembangunan yang amat beragam merupakan suatu warna dalam 

konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan fungsi keberlanjutan 

ekosistem dan perkembangan sosial ekonomi. Berger (1998) dalam Baiquni 

(2006) memformulasikan pembangunan berkelanjutan dalam formula sebagai 

berikut. 

 

Banyaknya bencana yang terjadi di dunia ataupun di Indonesia dalam dasawarsa 

terakhir ini, menunjukan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat mencapai 

tujuannya secara sinergi bila diimplementasikan dalam prespektif pengurangan 

risiko bencana (disaster risk reduction). Bencana dapat memberi peluang terhadap 

pembangunan, setiap pembangunan akan tidak bernilai apabila tidak 

diperhitungkan risikonya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ketahanan 
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bencana pada perencanaan pembangunan sehingga dapat mengurangi kerentanan 

(vulneralibility) pada setiap elemen-elemen berisiko. 

 

Pembangunan berkelanjutan yang diperbincangkan oleh banyak kalangan, 

setidaknya membahas berbagai hal yang antara lain berkaitan dengan : 

1. Upaya memenuhi kebutuhan manusia yang ditopang dengan kemampuan daya 

dukung ekosistem. 

2. Upaya meningkatkan mutu kehidupan manusia dengan cara melindungi dan 

keberlanjutan 

3. Upaya meningkatkan sumberdaya alam dan manusia yang akan dibutuhkan 

pada masa mendatang 

4. Upaya mempertemukan kebutuhan-kebutuhan manusia secara antara generasi 

(Baiquni, 2006), dan semua harus dilaksanakan dalam prespektif pengurangan 

risiko bencana untuk meningkatkan kapasitas (capacity) dan mengurangi 

kerentanan-kerentanan disemua level, dari tingkat individu, masyarakat 

ataupun pemerintah.  

 

Menggalakkan keberlanjutan dalam pengurangan bencana artinya mengakui dan 

dengan sebaik-baiknya memanfaatkan hubungan antara tujuan-tujuan sosial, 

ekonomi dan lingkungan untuk mengurangi risiko yang signifikan. Monday dan 

Better (2002) membagi enam prinsip keberlanjutan dalam prespektif pengurangan 

risiko bencana antara lain :  

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. 

2. Meningkatkan vitalitas ekonomi. 

3. Memastikan kesetaraan sosial dan antar generasi 
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4. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan 

5. Memasukkan ketahanan terhadap bencana dan mitigasi ke dalam aksi dan 

keputusan 

6. menggunakan proses pencapaian konsensus yang partisipatif ketika membuat 

keputusan. 

 

2.2.4Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

 

Berdasarkan PP no. 27 tahun 1999, definisi AMDAL ialah kajian mengenai 

dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada 

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu 

kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup 

dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep 

ekologi, yaitu ilmu yang mepelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan 

lingkungan hidup, oleh karena itu konsep AMDAL dikatakan sebagai konsep 

ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

pembangunan dengan lingkungan hidup.
10

 

 

Pada hakekatnya AMDAL merupakan suatu kajian terhadap suatu rencana 

pembangunan agar tetap berwawasan lingkungan.Kegiatan pembangunan yang 

dilakukan dijaga agar dalam prosesnya tidak merusak sistem dalam 

ekosistem.AMDAL sebagai suatu kajian tersistem digunakan untuk perencanaan 

suatu program agar sesuai dengan model sesungguhnya di alam. 

                                                           
10

Soemarwoto, Otto,1988,Analisis Dampak Lingkungan, hlm. 43 
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Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa bagian: 

1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL) 

2. Dokumen analisis dampak lingkungan 

3. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) 

4. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) 

 

Pihak - pihak terkait dalam penyusunan AMDAL. 

1. Pemrakarsa 

Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana 

usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunan studi AMDAL, 

pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen 

AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun 

AMDAL dan ahli di bidangnya.  

 

2. Komisi penilai 

Suatu komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.  

 

3. Masyarakat yang berkepentingan 

Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam AMDAL 

berdasarkan alasan - alasan seperti kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha 

dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, perhatian pada lingkungan hidup, 

dan/atau faktor pengaruh nilai - nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat 

berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat 

terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu: 

a. Pendekatan Normatif 

Pendekatan normatif dilakukan dengn cara menelaah, mengutip dan 

mempelajari ketentuan atau peraturan-peraturan perundangan dan literature 

yang berkaitan dengan pelaksanaan judul skripsi . 

b. Pendekatan Empiris 

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung 

dilapangan, berdasarkan fakta yang ada. 

 

3.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil 

wawancara dengan Informen yaituBadan Perencanaan Daerah Kabupaten 

Pringsewu Sedangkan data sekunder terdiri dari : 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa 

Peraturan Perundanng-undangan. 
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2. Bahan Hukum Skunder 

Dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari studi 

kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-

buku yang berkaitan dengan hukum penataan ruang . 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

 

Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui : 

a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah data skunder yang diperoleh dengan cara membaca, 

mengutip literature-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan untuk memperoleh data primer, maka penelitian mengadakan 

studi lapangan dengan teknik wawancara kepada informen, yaitu: 

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu 

(BAPPEDA) 

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu (BPBD) 

3. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu (BPLH) 

 

Dalam wawancara tersebut digunakan teknik wawancara dengan betatap 

muka langsung dengan menggunakan catatan-catatan yang berisi beberapa 

pertanyaan yang nantinya dikembangkan saat wawancara berlangsung. 
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3.4 Prosedur Pengelolaan Data 

 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data 

sekunder dilakukan pengelolaan data dengan cara: 

a. Seleksi Data, yaitu memeilih mana data yang sesuai dengan pokok 

permasalahan yang akan dibahas. 

b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 

kelengkapannyaserta kejelasan. 

c. Klasifikasi Data, yaitu penegelompokan data menurut pokok bahasan agar 

memudahkan dalam mendeskripsikannaya. 

d. Penyuunan Data, yaitu data susun menurut aturan yang sistematis sebagai 

hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang 

diajukan. 

 

3.5 Analisis Data 

 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisi 

dekritif kualitatif, yaitu dengan cara menginterprestasikan data dan memaparkan 

dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya 

dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat 

terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan dari 

permasalahan tersebut. 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu 

 

4.1.1 Sejarah Pendirian 

Sejarah pembentukan Kabupaten Pringsewu dengan berdirinya sebuah 

perkampungan yang bernama margakaya pada tahun 1738 yang berpenduduk 

masyarakat Lampung Pubian. Tanggal 9 September 1925 terjadi program 

transmigrasi oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang berisikan masyarakat 

dari pulau Jawa dan membentuk areal pemukiman baru yang berupa hutan lebat 

dan ditumbuhi ribuan pohon bamboo. Banyaknya Pohon banbu didaerah tersebut 

sehingga dinamakan “Pringsewu” yang diambil dari bahasa jawa yang berarti 

“Bambu Seribu”. Tahun 1936 berdiri pemerintahan Kewedanan Tataan yang 

beribukota di Pringsewu. Sebelum tahun 1949 saat terjadi agresi militer Belanda 

ke 2, Pringsewu juga pernah menjadi ibukota darurat Keresidenan Lampung. 

 

Sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama sejumlah 

kecamatan lainnya diwilayah Lampung Selatan bagian Barat yang menjadi bagian 

dari wilayah Administrasi pembantu Bupati Lampung Selatan wilayah Kota 

Agung, masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, dan pada akhirnya wilayah tersebut 

terbentuk sebagai daerah otonom yang mandiri yaitu kabupaten Pringsewu. 
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Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten diprovinsi Lampung yang 

disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung pada tanggal 26 

November 2008 dan resmi menjadi daerah otonom sendiri pada tanggal 3 April 

2009 oleh Mentri Dalam Negeri, sebagai pemekaran wilayah dari Kabupaten 

Tanggamus. 

 

4.1.2 Keadaan Geografis 

Kabupaten Pringsewu beribukota kota Pringsewu yang berjarak 37 Kilometer 

sebelah Barat ibukota Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung. Kabupaten 

Pringsewu terdiri dari 9 kecamatan yaitu : 

 

Tabel 1. Kecamatan dan Ibukota Kecamatan di Pringsewu 

No. Nama Kecamatan Ibukota 

1. Pardasuka Pardasuka 

2. Ambarawa Ambarawa 

3. Pagelaran Gumuk Mas 

4. Pagelaran Utara Fajar Mulya 

5. Pringsewu Pringsewu 

6. Gadingrejo Gadingrejo 

7. Sukoharjo Sukoharjo 

8. Banyumas Banyumas 

9. Adiluwih Adiluwih 

Sumber: Data Profil Data Kabupaten Pringsewu 2015 

 

Wilayah Kabupaten Pringsewu mulai tahun 2013 Terdiri dari lima Kelurahan 

serta 126 Pekon (desa). Pada tahun 2013, sejumlah kecamatan di kabupaten 
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Pringsewu menjadi Sembilan Kecamatan. Secara Geografis Kabupaten Pringsewu 

Terletak diantara 104 42’ – 105 08’ Bujur Timur dan 5 8’ - 6 8 Lintang Selatan.  

 

Kabupaten Pringsewu dikelilingi oleh wilayah-wilayah antara lain : 

 

Tabel 2 . Batas Daerah Kabupaten Pringsewu 2014 

No. Mata Angin Perbatasan 

1. Utara Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan 

Sendang Agung 

(Kabupaten Lampung Tengah) 

2. Selatan Kecamatan Bulok dan Kecamatan 

Cuku Balak. 

(Kabupaten Tanggamus) 

3. Barat Kecamatan Pugung dan Kecamatan 

Air Naningan. 

(Kebupaten Tanggamus) 

4. Timur Kecamatan Negeri Katon, 

Kecamatan Gedongtataan, 

Kecamatan Waylima dan kecamatan 

kedondong. 

(Kabupaten Pesawaran) 

Sumber: Data BAPPEDA Kabupaten Pringsewu 2014 

 

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten Kecil di Provinsi 

Lampung yang memiliki wilayah dengan luas 625.00 Km  atau 62.500 Ha dengan 

rincian disetiap kecamatan yaitu : 
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Tabel 3. Luas Kabupaten Pringsewu Perkecamatan Tahun 2014 

No. Nama Kecamatan 
Luas 

Km
2
 Ha 

1 Pardasuka 94.64 9.464 

2 Ambarawa 30.99 3.099 

3 Pagelaran 72.47 7.247 

4 Pringsewu 53.29 5.329 

5 Gadingrejo 85.71 8.571 

6 Sukoharjo 72.95 7.295 

7 Banyumas 39.85 3.985 

8 Adiluwih 74.82 7.482 

9 Pagelaran Utara 100.28 10.028 

 Jumlah 625.00 62.500 

Sumber: Bagian Pemerintah Pekon, Sekertariat Pemda Kab. Pringsewu 

 

Kecamatan paling luas dikabupaten Pringsewu adalah kecamatan Pagelaran Utara 

dengan Luas 100.28 Km2 sedangkan kecamatan terkecil adalah kecamatan 

ambarawa dengan luas 30.99 Km2. 

 

Berdasarkan Undang-undang Pembentukan Kabupaten Pringsewu pada tahun 

2008 berjumlah 351.093 jiwa. Perkembangan penduduk terus meningkat dan pada 

tahun 2015 tercatat sebanyak 383.101jiwa yang terdiri dari laki-laki 196.408 jiwa 

dan perempuan 186.693 jiwa. 
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Secara Rincian persebaran penduduk perkecamatan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Persebaran Penduduk Kabupaten Pringsewu tahun 2015 

No. 
Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

Luas 

(Km
2
) 

Kepadatan 

(Jiwa/Km
2
) 

1 Pardasuka 33.757 94.64 356.69 

2 Ambarawa 33.732 30.99 1088.48 

3 Pagelaran 46.038 72.47 635.27 

4 Pagelaran Utara 15.196 100.28 151.54 

5 Pringsewu 80.443 53.29 1509.53 

6 Gadingejo 72.249 85.71 842.95 

7 Sukoharjo 47.217 72.95 647.25 

8 Banyumas 20.068 39.85 503.59 

9 Adiluwih 34.401 74.82 459.78 

 Pringsewu 383.101 625.00 612.96 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu 2015 

 

Berdasarkan data tersebut, kecamatan pringsewu merupakan wilayah terpadat 

dengan kepadatan penduduk sekitar 1.510 jiwa/km
2
, dan yang paling jarang 

adalah kecamatan pagelaran utara yaitu hanya sekitar 152 liwa/km
2
. 
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4.2 Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten Pringsewu dalam Menanggulangi 

Bahaya Banjir berdasarkan RTRW Kabupaten Pringsewu 

 

4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Pringsewu 

 

A. Perencanaan Tata Ruang meliputi : 

1. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang 

Kabupaten Pringsewu. 

2. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan mencegah 

dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan 

pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrument kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 

3. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata 

ruang kabupaten dengan rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang 

kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang 

wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana 

tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan. 

4. Mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi 

dan antar kabupaten yang berbatasan. 

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah 

tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN. 

6. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasirencana tata ruang kabupaten ke 

Provinsi. 

7. Mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang Kabupaten 

8. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 
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B. Pemanfaatan Ruang Meliputi : 

1. Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah dalam pemanfaatan 

ruang baik di Kabupaten, dan memberikan pengarahan srta saran 

pemecahannya. 

2. Memberikan rekomondasi guna memecahkan permasalahan dalam 

pemanfaatan ruang kabupaten. 

3. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata 

ruang kabupaten. 

4.  Menjaga akuntabilitas public sebagai bentuk layanan pada jajaran 

pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten. 

6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang. 

 

C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang : 

1. Mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten. 

2. Memberikan rekomondasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten. 

3. Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam 

pelaksanaan pemanfaatan ruaang kabupaten dengan provinsi dan 

kabupaten/kota terkait. 

4. Melakukan Fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

penyelenggaraan penataan ruang. 

5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk 

menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. 

6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 
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Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas perlu diciptakan 

sebuah sistem yang memungkinkan dan dapat menjadi jembatan dalam 

mensinergikan tugas dan fungsi pokok serta kewenangan yang dijalankan di 

lingkungan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 

 

Adapun susunan struktur organisasi Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah 

Kabupaten Pringsewu dibagi 3 bagian sebagai berikut : 

a) Sekertariat BKPRD 

b) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang  

c) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

 

4.2.2 Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Pringsewu 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu Tahun 

2011 – 2031, Tujuan Penataan Ruang Kabupaten menurut pasal 3 Undang-undang 

Nomor 26 Tahun 2007 Tentang penataan ruang yaitu Penyelenggaraan Penataan 

ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, 

prodiktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan Ketahanan 

Nasional dengan : 

1. Terwujudnya keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan. 

2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber 

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. 

3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative 

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 
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Dalam pelaksanaan penataan ruang kabupaten perlu adanya pengaturan dan 

pembinaan terhadap penataan ruang wilayah kabupaten yang tercantum pada ayat 

(1) yang dilaksanakan melalui : 

1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten 

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang 

penataan ruang kabupaten. 

3. Pemberian bimbingan, superisi, dan konsultasi pelaksanaan tata ruang 

kabupaten. 

4. Pendidikan dan pelatihan 

5. Penelitian dan pengembangan 

6. Pengembangan sistem informasi dan komunikasipenataan ruang 

7. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat 

8. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat
11

 

 

4.2.3 Penanggulangan Bahaya Banjir di Kabupaten Pringsewu 

Bencana banjir menurut Undang-undang No.24 Tahun 2007 yaitu bencana yang 

didefinisikan sebagai peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan 

masyarakat, oleh sebab itu perlu adanyan perencanaan pembangunan yang sejalan 

dengan kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi resiko bencana banjir tersebut. 

Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten harus menentukan fungsi ruang dan 

perlu dilakukan tahapan-tahapan identifikasi keruangan , meliputi : 

1. Identifikasi Zona-zona ancaman. 

2. Identifikasi kerentanan fisik, ekonomi,sosial,lingkungan dan manusia. 

3. Identifikasi resiko bencana. 

                                                           
11

 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu 
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Tabel 5. Banyaknya Desa Rawan Bencana di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 

No. Kecamatan Banjir 
Tanah 

Longsor 

Gempa 

Bumi 
Tsunami 

Putting 

Beliung 
Kebakaran Jumlah 

1 Pardasuka 18 4 
   

2 24 

2 Ambarawa 10 2 
   

1 13 

3 Pagelaran 
       

4 Pagelaran Utara 
       

5 Pringsewu 7 
    

2 9 

6 Gading Rejo 2 1 
  

3 
 

6 

7 Sukoharjo 1 1 
    

2 

8 Banyumas 
       

9 adiluwih 
     

1 1 

 
jumlah 38 8 

  
3 

 
49 

Sumber: Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

 

Berdasarkan Tabel 5 diatas, bisa di lihat nama-nama kecamatan yang potensi 

bahaya banjir paling tinggi yaitu Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, 

dan Gadingrejo. Dan penanggulangan bahaya banjir yang dilakukan Pemerintah 

daerah kabupaten pun belum cukup merata. 

 

Menurut Bapak Ibrohim Abdul Majid Bidang Fisik dan Prasarana Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Pelaksanaan tata 

ruang Kabupaten Pringsewu yang pertama harus memenuhi Perizinannya terlebih 

dahulu yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 

(BKPRD) Kabupaten Pringsewu yang masuk dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 2 huruf b yang diterbitkan oleh 

Pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

seperti Perizinan lingkungan meliputi Analisi Mengenai Dampak Lingkungan, 

Rencana Pemantauan Lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Karena 

kewenangan Bappeda hanya menangani permohonan izin yang di laporkan dari 

masyarakat dan Bappeda akan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 
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tahun 2012 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 

2011-2031 yang masuk dalam Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

 

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan 

pelaksanaan pengendalian pemanfaatan Ruang di wilayah Kabupaten. Karena itu 

harus ada keserasian dalam dan kesesuaian lahan dan harus memenuhi izin lokasi 

terlebih dahulu, karena kekuatan Pemerintah Daerah kabupaten salah satunya ada 

dalam perizinannya. Arahan Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1, meliputi : 

1. Ketentuan umum peraturan zonasi 

2. Ketentuan perizinan 

3. Kekuatan Insentif dan disinsentif 

4. Ketentuan Sanksi
12

 

 

Kawasan yang banyak terkena rawan banjir di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 

yaitu Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Pringsewu, dan Gadingrejo yang 

berjumlah 38 kasus banjir. Karena belum banyaknya aliran air atau irigasi yang 

mengalir secara efektif. 

 

4.2.4 Fungsi dan Tujuan dari Pelaksanaan  

Fungsi lahan eksisting yaitu perencanaan yang diperuntukan sekarang dan apa 

sajakah sasaran pembangunan untuk kedepannya dan dampak kedepannya 

bagaimana. Oleh sebab itu dapat dilihat kecendrungan nya bagaimana dan 

apasajakah perencanaan kedepannya, misalkan lahan pertanian di kabupaten 

pringsewu apakah kedepannya bisa menjadi lahan pertanian saja ataukah menjadi 

                                                           
12

 Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Pringsewu 15 

september 2016 
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kecendrungan dalam perkembangan. Dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah 

kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Prngsewu Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa dasar 

pengendalian pemanfaatan ruang dalam penetapan/pengembangan wilayah 

Kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian 

insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Untuk itu harus ada penegakan 

hukum yang terlaksana dengan baik dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringewu, karena kelemahan 

Hukumnya ada pada peraturan daerah nya sendiri dan pengawasannya yang 

kurang maksimal.  

 

4.2.5 Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Menanggulangi 

Bahaya Banjir Kabupaten Pringsewu 

 

Menurut Ibu Dini Kepala Sub Bidang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pringsewu Pengguunaan Fungsi Lahan hanya di peruntukan untuk 

kegiatan dibidang ekonomi saja seperti pertanian dan bangunan, dalam 

menumbuhkan sinergitas perkembangan perekonomian wilayah. Oleh karena itu 

Amdal hanya dapat diperuntukan untuk lokasi kegiatan ekonomi saja di kabupaten 

Pringsewu. Dalam Amdal yang dimiliki BPLH kabupaten Pringsewu hanya 

berbicara antara lain : 

1. Untuk usaha kegiatan wilayah saja 

2. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UPLH) 

3. Dan berbicara Amdal nya saja. 

 

Menurut Ibu Dini selaku Kepala sub bidang Badan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, untuk Kabupaten Pringsewu belum ada dokumen tentang AMDAL dan 
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hanya menerapkannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Pringsewu yang ada. Oleh karena itu harus ada Rencana Detail Tata Ruang 

Wilayah yang mengatur masalah penanggulangan Bencana banjir di Kabupaten 

Pringsewu.
13

 

 

4.2.6 Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten        

Pringsewu Dalam Menanggulangi Bancana Banjir 

 

Upaya penanganan bencana di Kabupaten Pringsewu terus dilakukan. Salah 

satunya dengan menyiapkan pekon tangguh. Pekon tangguh ini merupakan pekon 

yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi 

ancaman bencana salah satunya bencana banjir. Kemudian memulihkan diri 

dengan segera dampak bencana yang menimpa. 

 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pringsewu Junaidi 

mengatakan, program strategis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) ini tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB No. 1 tahun 2012. 

 

Tujuannya melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya banjir 

dari dampak-dampak merugikan, menurut Junaidi ketika sosialisasi 

pengembangan pekon tangguh bencana Kabupaten Pringsewu di Balai Pekon 

Sidoharjo Kecamatan Pringsewu. 

 

Menurut dia, penanggulangan bencana ini memerlukan peningkatan peran serta 

masyarakat maupun lembaga masyarakat melalui pemeliharaan kearifaan lokal. 

Peran serta itu dapat meningkatkan kerja sama antara para pemangku kepentingan 

dalam pengurangan risiko bencana. Yakni dari pemerintah daerah, sektor swasta, 

                                                           
13

 Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Pringsewu 27 September 2016 
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perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya 

yang peduli terhadap bencana. 

 

Menurut bapak Aris selaku kepala sub bidang penaggulangan bencana di BPBD 

kabupaten Pringsewu potensi bencana banjir paling tinggi yaitu daerah Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang di rata-rata disebabkan oleh meluapnya air 

sungai dan kondisi curah hujan yang tinggi. Dalam Tata ruang wilayah rawan 

bencana banjir peran BPBD hanya melayani dalam konteks Grand yaitu konteks 

resiko bencananya dalam desain besarnya oleh karena itu BPBD bukan lembaga 

teknis tata ruang dan sifatnya lebih ke penanganan besarnya. menurut bapak Aris 

kalau tekhnis rencana tata ruangnya itu ada dalam BAPPEDA dan BPLH, dan 

teknis tata ruang nya ada di dinas PU. Berbicara tentang konteks grand atau resiko 

bencana dalam konteks besarnya ada 9 kecamatan di kabupaten Pringsewu
14

 

 

Di sisi lain, terkait penanganan bencana ini, BPBD juga meminta masyarakat 

Pringsewu mewaspadai bencana banjir, longsor, pohon tumbang, dan angin puting 

beliung pada musim hujan. Meski tak menginginkan adanya bencana alam, selalu 

siap siaga dan peduli terhadap kemungkinan bencana. 

 

Sementara Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Pringsewu Kholid Jahasim 

mengatakan, sosialisasi pengembangan pekon tangguh bencana itu melibatkan 

kepala pekon, hansip, LPM, dan tokoh pemuda se-Pringsewu. 

 

                                                           
14

 Hasil wawancara dengan Bapak Aris selaku Kepala sub bidang penanggulangan bencana BPBD 

kabupaten Pringsewu tanggal 29 september 2016 
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Diketahui, beberapa kecamatan di Pringsewu rawan bencana, seperti puting 

beliung, longsor, dan banjir. BPBD setempat sudah memetakan kecamatan yang 

wilayahnya berpotensi rawan bencana. 

 

Daerah rawan longsor dan banjir, di antaranya Kecamatan Pringsewu. Banjir juga 

berpotensi di Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, dan Gadingrejo. Kemudian 

puting beliung rawan terjadi di sekitar Kecamatan Pagelaran, Sukoharjo, 

Banyumas, dan Pringsewu. 

 

Terkait antisipasi bencana, BPBD Pringsewu membentuk komunitas masyarakat 

siaga bencana dan barisan sukarela kebakaran. Pembentukan komunitas itu 

sifatnya swadaya masyarakat. Dengan pembentukan komunitas itu diharapkan 

bisa mengurangi risiko bencana secara terpadu dan terencana. Di samping itu, 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kemungkinan bencana dan 

penanggulangannya 

 

Dalam penanganan bencana banjir ada 3 hal yang dilakukan BPBD yaitu : 

1. Pra bencana adanya unsur kesiapsiagaan dan pencegahan,  

2. Saat terjadi bencana yaitu kedaruratan, dan 

3. Pasca bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi  

 

Dalam hal inilah badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Pringsewu 

menangani bencana banjir di kabupaten Pringsewu dan tidak menagani secara 

spesifik dalam rencana tata ruang wilayah. BPBD bukan lah lembaga teknis, bpbd 

menaungi dinas dinas dalam hal secara global, dan sekertaris daerah lah yang 

mengomandokan penanggulangan bencana di daerahnya. Dalam konteks 
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lingkungan hidupnya badan pengelolaan lingkungan hidup lah yang mengatur dan 

menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. 

 

4.3 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten 

Pringsewu dalam Menanggulangi Bahaya Banjir  

 

Bahaya banjir yang terjadi setiap tahunnya disebabkan beberapa faktor yaitu 

tingginya curah hujan, buruknya sistem drainase, kurangnya daerah resapan air, 

dan meluapnya air sungai. Penyebab banjir bukan hanya disebabkan oleh faktor 

alam tetapi juga disebabkan oleh faktor non alam seperti perubahan fungsi lahan. 

Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan tata ruang wilayah kabupaten dalam 

menanggulangi bahaya banjir yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, 

dan oleh karena itu banyak juga faktor yang menghambat dalam pelaksanaan yang 

ditemui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap bahaya banjir di kabupaten 

pringsewu, yaitu : 

1. Kabupaten Pringsewu merupakan Kabupaten baru 

Kabupaten Pringsewu diresmikan pada tanggal 3 April 2009, yaitu 

merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamusdan dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008. Dalam pelaksanaan tata 

ruang kabupaten Pringsewu dalam menanggulangi bahaya banjir masih 

banyak sekali hambatan-hambatan yang ditemukan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pringsewu, salah satunya seperti kurang nya pengetahuan di 

dalam masyarakat daerah Pringsewu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten dan peruntukannya seperti apa kedepannya. Menurut Bapak 

Ibrohim Abdul Majid Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten  
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Pringsewu masih banyak nya masyarakat setempat yang belum tau dan 

mengerti akan adanya Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten dan banyak 

juga yang tidak tau fungsi kegunaan rencana tata ruang wilayah kabupaten, 

karena masih banyak masyarakat yang beranggapan tanah yang digunakan 

sebagai lahan persawahan itu adalah milik mereka atau pribadi. Dan masih 

banyak masyarakat yang tidak memiliki izin yang dilaporkan oleh masyarakat 

akan bencana banjir, karena Bappeda hanya menangani persoalan izinnya dan 

akan di sesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang 

ada.
15

  

 

2. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah terkait Penanggulangan Bahaya 

Banjir 

Pengaturan terkait Pelaksanaan Tata Ruang Kabupaten Pringsewu dalam 

Menaggulangi Bahaya banjir tidak di atur secara rinci dan tidak dikeluarkan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Peraturan yang menjadi induk 

dari Perencanaan Pelaksanaan Tata Ruang kabupaten Pringsewu adalah 

dengan Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah 

disusun dan dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pringsewu dalam menanggulangi bahaya banjir yang 

pertama harus di perhatikan adalah harus ada izin lokasi peruntukannya 

terlebih dahulu dan akan disesuaikan dengan Rencana tata ruang wilayah 

kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu dalam sosialisasi yang dilakukan 

Bappeda haruslah merata dan efektif sehingga masyarakat memahami 

                                                           
15

 Hasil wawancara dengan bapak Ibrohim Abdul Majid bidang Fisik dan Prasarana Bappeda 

Pringsewu tanggal 15 september 2016 
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kegunaan rencana tata ruang wilayah kabupaten pringsewu dan tidak salah 

paham dalam pelaksanaannya.
16

 

 

Mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL) dalam mengatasi bahaya 

banjir belum ada yg mengatur tentang bencana banjir, karena Amdal 

diperuntukan hanya untuk lokasi kegiatan ekonomi saja di daerah Kabupaten 

Pringsewu dan untuk kabupaten pringsewu belum ada dokumen AMDAL dan 

hanya berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Pringsewu.
17

 

 

. 

                                                           
16

 Hasil wawancara dengan bapak Ibrohim Abdul Majid bidang Fisik dan Prasarana Bappeda 

Pringsewu tanggal 15 september 2016 
17

 Hasil wawancara dengan Kasubid badan pengelolaan lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu 

27 September 2016 
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Tabel 6.  Daerah yang Berpotensi dan Rawan Bencana Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 

NO KECAMATAN JENIS BECANA PEKON 

1 PARDASUKA BANJIR 1. KEDAUNG 

  2. SUKA NEGRI 

  3. TANJUNG RUSIA 

  4. TANJUNG RUSIA TIMUR 

  5. PUJODADI 

  6. MARMULYORGO 

    PUTING BELIUNG 1. SIDODADI 

      2.TANJUNG RUSIA TIMUR 

      3. SELAPAN 

      4. KEDAUNG 

    TANAH LONGSOR 1. SELAPAN 

    KEKERINGAN DISEMUA PEKON 

    KEBAKARAN PEMUKIMAN DISEMUA PEKON 

        

2 AMBARAWA BANJIR 1. AMBARAWA  

    2. KRESNO MULYO 

    3. TANJUNG ANOM 

    4. AMBARAWA TIMUR (KERAWANG) 

  PUTING BELIUNG DISEMUA PEKON 

  KEKERINGAN DISEMUA PEKON 

    KEBAKARAN PEMUKIMAN DISEMUA PEKON 

        

 
   



 
 

 

5
0
 

NO KECAMATAN JENIS BECANA PEKON 

3 PAGELARAN  PUTING BELIUNG 1. GUMUK MAS 

      2. GEMAH RIPAH 

      3. BUMI RATU 

      4. GUMUK REJO 

    BANJIR 1. GIRI TUNGGAL 

      2. CANDI RETNO 

      3. TANJUNG DALAM 

    LONGSOR 1. MARGO SARI 

    KEBAKARAN HUTAN REGISTER 22 WAYWAYA 

    KEKERINGAN DISEMUA PEKON 

    KEBAKARAN PEMUKIMAN DISEMUA PEKON 

        

4 PRINGSEWU BANJIR 1. SIDOHARJO 

      2. MARGAKAYA 

      3. BUMI ARUM 

      4. PODOMORO 

      5. PRINGSEWU TIMUR 

      6. PRINGSEWU UTARA 

      7. PRINGSEWU BARAT 

      8. PRINGSEWU SELATAN 

    PUTING BELIUNG DISEMUA PEKON 

    KEKERINGAN DISEMUA PEKON 

    KEBAKARAN PEMUKIMAN DISEMUA PEKON 

 
   

        



 
 

 

5
1
 

NO KECAMATAN JENIS BECANA PEKON 

5 GADINGREJO BANJIR 1. TAMBAK REJO 

      2. WATES 

    TANAH LONGSOR 1. WATES 

    PUTING BELIUNG DISEMUA PEKON 

    KEKERINGAN DISEMUA PEKON 

    KEBAKARAN PEMUKIMAN DISEMUA PEKON 
        

6 SUKOHARJO BANJIR 1. SUKOHARJO 2 

      2. SUKOHARJO 3 

      3. SUKOHARJO 4 

      4. PANGGUNGREJO 

    TANAH LONGSOR 1. SUKOHARJO 1 

      2. PANGGUNGREJO 

    PUTING BELIUNG DISEMUA PEKON 

    KEKERINGAN DISEMUA PEKON 

    KEBAKARAN PEMUKIMAN DISEMUA PEKON 
        

7 BANYUMAS BANJIR 1. NUSA WUNGU 

      2. BANYUWANGI 

    TANAH LONGSOR 1. NUSA WUNGU 

      2. BANYUWANGI 

      3. BANJARREJO 

    KEBAKARAN HUTAN REGISTER 21 WAYWAYA 

    PUTING BELIUNG DISEMUA PEKON 

    KEKERINGAN DISEMUA PEKON 

    KEBAKARAN PEMUKIMAN DISEMUA PEKON 
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NO KECAMATAN JENIS BECANA PEKON 

8 ADILUWIH PUTING BELIUNG DISEMUA PEKON 

    KEKERINGAN DISEMUA PEKON 

    KEBAKARAN PEMUKIMAN DISEMUA PEKON 

        

9 PAGELARAN UTARA KEBAKARAN HUTAN REGISTER 21 WAYWAYA 

    KEKERINGAN DISEMUA PEKON 

    KEBAKARAN PEMUKIMAN DISEMUA PEKON 

        

Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan tata ruang Kabupaten  Pringsewu dalam menaggulangi bahaya 

banjir haruslah berpedoman kepada perizinan kawasan bencana serta 

Peraturan Daerah yang mengatur tentang baya bencana Banjir. Oleh karena 

itu harus ada arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten 

menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan Ruang di wilayah 

Kabupaten meliputi Ketentuan umum peraturan zonasi, Ketentuan perizinan, 

Kekuatan Insentif dan disinsentif, serta Ketentuan Sanksi. Dalam pelaksanaan 

tata ruang kabupaten pringsewu dilakukan dengan beberapa cara yaitu, 

Perencanaan Tata Ruang wilayah rawan bencana, pemanfaatan ruang, 

penegendalian pemanfaatan ruang serta adanya pengaturan dan pembinaan 

yang tercantum pada ayat 1 Peraturan Daerah kabupaten Pringsewu tentang 

Rencana tata ruang wilayah kabupaten Pringsewu. 
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2. Kabupaten Pringsewu merupakan Kabupaten baru sehingga masih 

membutukan banyak perubahan dalam Peraturan Daerah yang sudah ada 

seperti Faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan tata ruang 

Kabupaten Pringsewu dalam menaggulangi bahaya banjir. Faktor 

penghambat tersebut meliputi: Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang 

kegunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta dampak kedepanya 

seperti apa, dalam hal ini ,masyarakat masih beranggapan tanah yang ada di 

daerah persawahan adalah milik masyarakat pribadi dan masih sulit untuk 

peruntukan kedepannya. Dalam menaggulangi bahaya banjir di Kabupaten 

Pringsewu harus ada Peraturan daerah yang secara langsung menangani 

persoalan bencana banjir di kabupaten secara sistematis, karena dalam 

kegunan Rencana tata ruang wilayah pelaksanaan rencana tata ruang wilayah 

terhadap pemukiman rawan terkena bencana banjir belum sangat efektif. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait 

Pelaksanaan tata ruang kabupaten Pringsewu dalam menaggulangi bahaya banjir 

berdasarkan rencana tata ruang kabupaten pringsewu adalah : 

1. Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebaiknya membuat Peraturan Daerah 

tentang penaggulangan bencana banjir satu paket kebijakan beisi aturan, 

larangan dan sanksi yang jelas dan terarahkan bagi masyarakat supaya 

pelaksanaan tata ruang kabupaten dapat berjalan efektif. 

2. Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebaiknya memperkuat peraturan perizinan 

yang diperuntukan untuk daerah terkena bencana dan memberi sanksi yang 
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tegas kepada masyarakat melanggar Peraturan Daerah tentang Rencana tata 

ruang wilayah kabupaten Pringsewu. 
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