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ABSTRAK 

 

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN 

LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh  

SHELLY MALINDA AZWAR 

 

 

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata 

ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah 

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan di 

Kabupaten Lampung Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 - 

2031. akan tetapi ternyata pemanfaatan ruang belum terlaksana dengan optimal.  

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengendalian 

pemanfaatan ruang oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan faktor-

faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaannya.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer didapat dari wawancara kepada responden sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui studi kepustakaan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian pemanfaatan 

ruang di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 

pengaturan zonasi dengan cara mengklasifikasikan rencana penggunaan ruang, 

menyiapkan beberapa bentuk perizinan, pemberian insentif dan disinsentif yang 

belum terlaksana. Penyebab belum terlaksananya insentif dan disinsentif di 

Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 

dengan peruntukannya, seperti kawasan pendidikan jaraknya sangat dekat dengan 

kawasan  industri yang ada di Kecamatan Kalianda. Hal inilah sebagian contoh 

kecil mengapa insentif dan disinsentif belum terlaksana.  

 

Faktor penghambat dalam pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Lampung 

Selatan yaitu cepatnya pertumbuhan berbagai bidang seperti masalah ekonomi, 

masalah sosial, masalah daya dukung lingkungan dan masalah tata ruang, 

infrastruktur seperti permasalahan infrastruktur bidang daerah tertinggal, 

pembangunan infrastruktur bidang sosial, bidang daya dukung lingkungan, 
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pertanian dan pariwisata, Peraturan perundang-undangannya masih bersifat 

umum, pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan menyebabkan kepadatan 

penduduk semakin tinggi sehingga efisiensi pemanfaatan ruang menjadi tuntutan 

yang dapat dihindari, kurangnya sumber daya manusia dan pendanaan serta 

kurangnya pemahaman aparatur pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangnya. Pelanggaran terhadap tata 

ruang yang terjadi jarang sekali dikenakan sanksi, oleh sebab itu harus dilakukan 

berbagai cara dalam bentuk pengawasan seperti pemantauan dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan Undang-Undang. Pengawasan 

kinerja harus ditingkatkan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan 

penataan ruang yang sesuai dengan Undang-Undang. 

 

Kata Kunci: Tata Ruang, Pengendalian, Pemanfaatan Ruang. 



 

 

 

IMPLEMENTATION OF UTILIZATION SPATIAL 

IN SOUTH LAMPUNG DISTRICT 

 

ABSTRACT 

 

By 

SHELLY MALINDA AZWAR 

 
 
 

Control of the use of space is an effort to realize an orderly layout. 

Implementation of controlling the use of space regulated in Law Number 26 Year 

2007 on Spatial Planning, Government Regulation No. 15 Year 2010 on the 

Implementation of Spatial Planning, and in South Lampung Regency is set in the 

Regional Regulation No. 15 Year 2012 on Spatial Planning of South Lampung 

regency in 2013 - 2031. But apparently usage of space not been undertaken by 

optimal. 

 

The problem in this research is how the government controls the use of space by 

South Lampung regency and factors what are some supporters and obstacles in its 

implementation. 

 

The method used in this research is normative and empirical jurisdiction. The data 

collected are primary data and secondary data. The primary data obtained from 

interviews with respondents, while secondary data obtained through library 

research. 

 

The results showed that the implementation of control utilization of space in 

South Lampung regency done in several ways, namely zoning regulation by 

classifying the planned use of space, setting up some form of licensing, Incentives 

and disincentives that have not been implemented. The cause has not been 

implementation of incentives and disincentives in South Lampung regency 

basically of space utilization is not as intended, such as distance education area 

very close to the existing industrial area in district Trump. This is partly why a 

small sample Incentives and disincentives have not been implemented. Some 

other things cause local governments have yet to implement the incentives and 

disincentives due to not having access to sectoral development plans are created 

and determined by the central government. So that strict sanctions can not be 

implemented in South Lampung regency. 

 

The results of the study showed that the implementation of the control of the 

utilization of space in South Lampung Regency done with some ways are over 

zoning for setting with how to classify the plan of the use of space, prepare some 
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form of permissions, providing incentives and powerful disincentive that have not 

yet been held. The cause is not the implementation of incentives and powerful 

disincentive in South Lampung Regency basically exploiting of space that is not 

in accordance with the allocation, such as the area of distance education is very 

close to industrial areas that are in the sub-district Kalianda. This is some small 

example why incentives and powerful disincentive not yet done.  

 

Resistance Factors in the implementation of the arrangement of space in South 

Lampung Regency namely fast growth of various fields such as economic issues, 

social issues, power issues environmental support and problem landscapes, 

infrastructure such as infrastructure problems the field of backward regions, 

infrastructure development of the social, environmental support field, agriculture 

and tourism, legislation his invitation still public, population growth and the 

limitations of the land cause the population density of the higher so that the 

efficiency of the utilization of space requirements which can be avoided, lack of 

human resources and funding as well as the lack of understanding of the Plan of 

government apparatus Regional Exterior and controlling the utilization of his 

Space. The breach of the arrangement of space that occur very seldom imposed 

sanctions because it must be done by various methods in the form of supervision 

such as the monitoring and evaluation of the implementation of space planning 

with the provisions of Law. Performance monitoring must be improved to ensure 

the achievement of the aim of the arrangement of space in accordance with the 

Law. 

 

Keywords: layout, Control, Space Utilization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Disiplin perencanaan tata ruang merupakan disiplin yang telah lebih dari setengah 

abad dikembangkan di Indonesia dengan dikembangkannya mata kuliah tata ruang 

di perguruan tinggi, maka tata ruang dapat dikaji dari sudut pandang hukum 

sebagai wadah atau bingkai rumusan-rumusan di masa kini dan mendatang. 

Persoalan urbanisasi, manajemen transportasi yang buruk, squatter atau 

penghunian liar di kawasan kumuh (slums area), kenakalan anak-anak (juvenile 

delinquency), kriminalitas, masalah lingkungan khususnya polusi, sampah, 

kesenjangan atau disparitas sosial warga perkotaan, sistem perekonomian dan 

sebagainya mengharuskan adanya langkah yang harus dipersiapkan terencana, 

bersasaran serta dilakukan dengan sistem kontrol sosial yang baik.
1
 

 

Aturan hukum pertama yang mengatur penataan ruang di Indonesia yaitu 

Stadvormings Ordonannantie (SVO) Staatblad 1948 No.168 atau Undang-undang 

tentang Pembentukan Kota dan Stadvormings Verordening (SVV) Staatblad 1949 

No.40 Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kota merupakan regulasi 

                                                           
1

 RDH Koesoemahatmadja, Penanan Kota Dalam Pembangunan Ditinjau Secara Historis, 

Yuridis, Komparatif, Sosiologis, Ekonomis, Politis, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, hlm.89-

93 



2 

produk kolonial Belanda bersifat sentralistrik, rigid (ketat), teknis, memberikan 

kewenangan kepada dewan haminte untuk melakukan pengawasan terhadap 

kebijaksanaan haminte (Pemerintah Daerah) mengenai penataan ruang di Daerah. 

 

Pada sisi lain, aspek lingkungan dengan sistem drainase yang tertata dan 

terpelihara ternyata mampu mengatasi problema yang senantiasa dihadapi oleh 

pemerintah kota yakni banjir dan pencemaran serta kemacetan lalu lintas.
2
 Baru 

tahun 1993 menanggapi diundangkannya Undang-undang N0.24 Tahun 1992 

tentang Penataan Ruang, maka Adiputera Parlindungan melakukan kajian 

hubungan korelasi antara penatagunaan tanah, laut dan/atau air serta udara, 

penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah pertanian khususnya 

dipedesaan (landreform), pengadaan tanah untuk kepentingan tertentu, penetapan 

sonasi (zoning) khususnya di perkotaan dipertautkan dengan skenario atau rencana 

program pembangunan waktu itu yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 

yang dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat beserta 

peraturan perundang-undangan operasionalnya.
3
 

 

Dalam penyusunan peraturan zonasi, definisi dan klasifikasi penggunaan lahan 

yang jelas secara hukum sangat diperlukan untuk menjadi landasan utama dan 

sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu permohonan pemanfaatan ruang 

sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak. Klasifikasi penggunaan lahan yang 

jelas akan mempermudah menentukan apakah izin dapat diberikan atau ditolak. 

Sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

                                                           
2

 Soedjono Dirdjosisworo, Segi-segi Hukum tentang Tata Bina Kota diIndonesia, Cetakan 

Pertama, Karya Nusantara, Bandung, hlm.110-111 dan 189-192 
3
 AP Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang Penataan Ruang (UU No.24 Th 1992), 

Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung,1993, hlm.37-51  



3 

mekanisme insentif dan disinsentif merupakan bagian dari pengendalian 

pemanfaatan ruang. Mekanisme insentif dan disinsentif dianggap mampu untuk 

mendorong perkembangan kota dan dapat menimbulkan dampak positif yang 

menunjang pembangunankota atau upaya pengarahan pada perkembangan yang 

berdampak negatif untuk mengefektifkan pembangunan/rencana tata ruang yang 

telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar 

pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. 

Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang tersebut diselenggarakan untuk 

menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.  

 

Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan 

pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan 

ruang. Kebijakan pembangunan berkelanjutan tentu tidak bisa dilepaskan dari 

instrumen hukum tata ruang. Melalui instrumen tata ruang berbagai kepentingan 

pembangunan baik antara pusat dan daerah, antardaerah, antarsektor, maupun 

antarpemangku kepentingan dapat dilakukan dengan selaras, serasi, seimbang, dan 

terpadu.
4
  

 

Permasalahannya bahwa meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan 

pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan 

rencana peruntukkan. Padahal baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun 

kabupaten/kota telah disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Melalui 

RTRW ini penggunaan ruang telah dipilah-pilah berdasarkan struktur dan fungsi 

ruang. Struktur dan fungsi ruang inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam 

                                                           
4
 Muhammad Akib, Charles jackson dkk , Hukum Penataan Ruang, PKKPUU FH UNILA, Bandar 

Lampung. 2013.  hlm.2 
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penggunaan ruang. Struktur ruang memuat susunan pusat-pusat pemukiman dan 

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

Sementara itu, pola ruang memuat distribusi peruntukan ruang dalam suatu 

wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 

ruang untuk fungsi budi daya. 

 

Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana 

ditetapkan dalam RTRW menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut, 

seperti tumpang tindih penggunaan ruang, alih fungsi lahan, konflik kepentingan 

antarsektor (kehutanan, pertambangan, lingkungan, prasarana wilayah, dan lain-

lain), dan konflik antara pusat dan daerah, konflik antardaerah, serta kemerosotan 

dan kerusakan lingkungan hidup.
5
 

 

Salah satu perangkat pengendalian pemanfaatan ruang adalah perizinan. Izin yang 

berlaku pada sebagian besar daerah di Indonesia hanya sampai pada Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), tidak sampai pada izin memanfaatkan bangunan, 

dimana pelanggaran pemanfaatan ruang berawal. Di samping itu, izin yang 

dikeluarkan oleh masingmasing instansi/SKPD tidak mengacu kepada rujukan 

yang sama, yaitu rencana rinci tata ruang, sehingga sering terjadi kurang 

koordinasi. Untuk itu, masing-masing daerah harus memiliki rencana rinci dalam 

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Secara kelembagaan, 

mekanisme perijinan satu atap cukup efektif untuk menekan pelanggaran 
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pemanfaatan ruang, karena memungkinkan terjadi koordinasi yang lebih intensif 

antara instansi-instansi yang terkait dalam memberikan izin. 

 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang salah satunya dilakukan di Kabupaten 

Lampung Selatan. Program yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan 

yakni pembangunan jalan tol yang rencananya dibangun sepanjang 140 kilometer 

(km) dengan luas jalan 150 meter (m). Medan jalan masing-masing 60 m, yang 

mana di tengahnya akan dibangun rel kereta api dan pipa gas. Rencana 

pembangunan jalan tol Sumatera khususnya di Lampung sudah berada pada tahap 

pembentukan tim pembebasan lahan. Ada 70 desa yang akan terkena penggusuran 

yang tersebar di tiga kabupaten yakni Lampung Selatan, Pesawaran dan Lampung 

Tengah. Namun dalam pembangunan jalan tol sumatera ini terdapat desa-desa 

yang merupakan sentra pertanian yang akan terkena program pembangunan jalan 

tol diantaranya adalah Desa Way Panji, Desa Palas, Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. Oleh sebab itu terdapat penolakan-penolakan terhadap 

pembangunan jalan tol tersebut karena menggunakan lahan yang masih produktif 

sebagai area pembangunan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 

dalam Pasal 9 angka 6 huruf c Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Merbau Mataram 

terletak di Kecamatan Merbau Mataram yang berfungsi sebagai pertanian, 

terminal batu bara dan Industri, tetapi pada kenyataannya terdapat pemukiman dan 

perumahan.  

 

Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan hutan lindung, 

baik yang berupa kawasan perkotaan dan pedesaan, suatu tempat dimana 

penduduk tinggal dan melakukan kegiatan/aktivitas sehari-hari yang mendukung 
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perikehidupan dan penghidupan. Terdapat perumahan bernama Griya Tanjung 

Rame yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram. Menurut 

teori Pengendalian Pemanfaatn Ruang di daerah merbau mataram harusnya 

berfungsi sebagai pertanian, terminal batu bara dan Industri, tetapi di Kecamatan 

Merbau Mataram terdapat perumahan. 

 

Menyusul diundangkannya Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang menggantikan Undang-Undang No.24 tahun 1992 dijelaskan beberapa 

aspek, disisi hukum administrasi negara kajian teoritiknya adalah tentang 

penatagunaan tanah, ruang terbuka hijau (RTH), konsolidasi tanah serta dua kasus 

hasil penelitian tentang aspek hukum bangunan dan pemilikan bangunan menurut 

hukum agraria kini serta beberapa catatan tentang reklamasi laut.
6
 

 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan melalui kegiatan Pengawasan 

dan Penertiban terhadap pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang. Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah.
7
 Pembinaan dan pengawasan 

oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah 

kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
8
 

Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh menteri.
9
 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UUPR), bahwa setiap 

daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah 

                                                           
6
 Hasni., Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Cetakan Pertama, PT Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, 2008, hlm. 68 
7
 Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.  

8
 Ibid. pasal 8 ayat (2) 

9
 Ibid. Pasal 8 ayat (3) 
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(RTRW). Dan wajib melaksanakan RTRW sesuai dengan peraturannya. Di 

Kabupaten Lampung Selatan masalah RTRW diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011-2031. RTRW Kabupaten  

Lampung Selatan 2011-2031 merupakan Penjabaran RTRW Provinsi Lampung 

2009-2029 ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota. 

RTRW Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan 

non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan 

pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi 

pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.
10

 

 

RTRW Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011-2031 merupakan perwujudan 

aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan 

fisik Kabupaten Lampung Selatan yang memuat pedoman, landasan dan garis 

besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik Kabupaten Lampung Selatan dalam 

jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan 

kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala 

kebutuhan fasilitas. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta 

prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan 

didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, 

politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi 

seluruh jenis pembangunan fisik, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan, Pemerintah Provinsi Lampung, maupun Pemerintah Pusat dan 

masyarakat secara terpadu. 

                                                           
10

 Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No.15 Tahun 2012 tentang 

RTRW Kabupaten Lampung Selatan 2011-2031 
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1.2 Perumusan Masalah  

 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Selatan? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pokok bahasan di atas maka 

tujuan dalam penelitiann ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung 

Selatan. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Selatan. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap pendidikan hukum, yaitu ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN), 

khususnya Hukum Penataan Ruang dalam hal ini pengawasan pemerintah atas 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan bagi masyarakat umum yang 

berada di Kabupaten Lampung Selatan untuk mendukung terhadap 

pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Selatan. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang 

 

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 (UUPR), bahwa Ruang adalah wadah yang 

meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 

sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, 

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11

 Menurut para ahli 

pengertian ruang yaitu : 

1. D.A. Tisnaadmidjaja 

Ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris 

yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan 

kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak. 

2. Ayadinata 

Ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, 

tempat hidup tumbuh - tumbuhan, hewan dan manusia. 

3. Samadi 

Ruang merupakan tempat bagi komponen-komponen lingkungan hidup dalam 

melakukan setiap proses, yaitu saling mempengaruhi (interaksi), saling 
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berhubungan (interelasi), dan saling ketergantungan (interdependensi). 

4. Newton 

Ruang merupakan suatu kuantitas mutlak yang ada tanpa memperhatikan 

keberadaan atau distribusi materi dalam semesta. 

 

Sedangkan menurut UUPR Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola 

ruang.
12

 Sedangkan Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13

 

 

2.2 Asas, Tujuan dan Klasifikasi Penataan Ruang 

 

2.2.1 Asas Penataan Ruang 

 

Berdasarkaan Pasal 2 UUPR ditegaskan sebagai berikut. Dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: 

a. Keterpaduan; 

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat 

lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku 

kepentingan, antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah dan 

masyarakat. 

b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 

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 
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13
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dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan 

antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 

c. Keberlanjutan; 

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung 

dan daya tampung lingkungan dengan memerhatikan kepentingan generasi 

mendatang. 

d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan 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. 

e. Keterbukaan; 

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. 

f. Kebersamaan dan kemitraan; 

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan 

ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

g. Perlindungan kepentingan umum; 

Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa 

penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan 

masyarakat. 
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h. 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 

dengen mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak 

dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 

i. Akuntabilitas.
14

 

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan 

penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, 

pembiayaannya, maupun hasilnya. 

 

2.2.2 Tujuan Penataan Ruang 

 

Penyelenggaraan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah 

nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan 

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 

b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber 

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan 

c. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
15
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 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Bab II Pasal 3 
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2.2.3 Klasifikasi Penataan Ruang 

 

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan : 

a. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem 

internal perkotaan. 

b. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan 

lindung dan kawasan budi daya. 

c. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang 

wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang 

wilayah kabupaten/kota. 

d. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang 

kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. 

e. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan 

ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, 

dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 

 

Penyelenggaraan penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: 

a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan 

terhadap bencana; 

b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; 

kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, 

lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu 

kesatuan; dan 

c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. 
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Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan 

ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. 

Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah 

kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Penataan ruang wilayah 

provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 

termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-

undang. 

 

2.3 Pelaksanaan Penataan Ruang 

 

Kegiatan pembangunan merupakan bagian terpenting dan tidak dapat terpisahkan 

dari proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Indonesia sebagai salah 

satu negara yang menganut paham welfare state berkewajiban untuk dapat 

menyelenggarakan pembangunan dengan memanfaatkan secara optimal berbagai 

sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Kewajiban 

negara ini diperkuat dengan dicantumkannya dalam konstitusi negara yakni pada 

Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara memiliki kuasa atas bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung dididalamnya untuk digunakan sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, ketentuan ini bermakna 

bahwa negara dengan berbagai cara dan tanpa alasan apapun dituntut untuk dapat 

mensejahterakan rakyatnya. 
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Di dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang mensejahterakan tentunya 

tidak semudah membalikkan telapak tangan atau dapat secara ideal berjalan 

sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat atau yang termaktub dalam konstitusi 

negara. Hal ini perlu disadari dan dipahami bahwa kegiatan pembangunan selama 

ini atau di negara manapun bukan tanpa masalah atau hambatan. Demikian juga 

yang terjadi di negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan pola 

pemerintahan yang masih inkonsisten. Hadirnya konsep otonomi daerah yang 

digulirkan sejak 1999 hanya merupakan intuisi sesaat yang terpengaruh oleh 

euforia sementara mengenai pola pemerintahan yang dianggap ideal yakni 

perubahan system pemerintahan dari sentralistrik ke desentralistrik yang pada 

kenyataannya dapat dibilang masih ragu-ragu dan belum terbukti keefektifaan-

nya.
16

 

 

2.3.1 Perencanaan Tata Ruang 

 

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan 

pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17

 Pada 

UUPR RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota mencakup 

ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.
18

 

 

Penyusunan RTRW Nasional harus memperhatikan Wawasan Nusantara dan 

Ketahanan Nasional, Perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil 

pengkajian implikasi penataan ruang nasional, Upaya pemerataan pembangunan 

dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, Keselarasan aspirasi pembangunan 
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 Charles Jackson, Muhammad Akib dkk. Hukum Penataan Ruang, Op., Cit, hlm 41 
17
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18
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nasional dan pembangunan daerah, Daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. RTRW Nasional nantinya 

akan menjadi acuan terhadap rencana tata ruang provinsi, kabupaten/kota. Dalam 

hal penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Kota mengacu kepada 

RTRW Nasional dan RTRW Provinsi, Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang 

penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. 

 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus memperhatikan: 

a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian 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 kawasan strategis kabupaten. 

 

2.3.2 Pemanfaatan Ruang 

 

Pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penataan Ruang dijelaskan bahwa 

pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 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. 
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2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 

dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun 

pemanfaatan ruang di dalam bumi. 

3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di 

dalam rencana tata ruang wilayah. 

4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka 

waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam 

rencana tata ruang. 

5) Pelaksanaan pemanfaatan ruangdi wilayah 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.
19

 

 

2.4 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

 

Adanya pengendalian pemanfaatan ruang adalah jika adanya ketidaksesuaian 

pemanfaatan ruang.
20

 Dimana pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai 

usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang 

ditetapkan rencana tata ruang. Pada Pasal 1 angka 15 UUPR dijelaskan bahwa 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah mewujudkan tertib tata ruang. 

Ketentuan mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang diatur dalam Pasal 35 

                                                           
19

 Ibid, hlm. 45 
20

 Muhammad Akib, Charles Jackson dkk. hukum penataan ruang, Op., Cit. hlm.45 
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UUPR yang menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan 

melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, 

serta pengenaan sanksi. Sementara itu, maksud pengendalian penataan ruang 

ditegaskan dalam penjelasan Pasal 35, bahwa pengendalian pemanfaatan ruang 

dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata 

ruang.
21

 Mengenai pengenaan sanksi diatur dalam Pasal 39 UU No. 26 Tahun 

2007 yang merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan 

ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
22

 Dalam 

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan 

ruang, Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang diatur dalam Pasal 147 

sampai dengan Pasal 181. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 

dilaksanakan melalui: 

 

2.4.1 Pengaturan Zonasi 

Pengaturan zonasi terdiri atas: 

a. Arahan peraturan zonasi sistem nasional; 

b. Arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan 

c. Peraturan zonasi pada wilayah kabupaten/kota. 

d. Pengaturan zonasi memuat ketentuan mengenai: 

1) Jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak 

diperbolehkan; 

2) Intensitas pemanfaatan ruang; 

3) Prasarana dan sarana minimum; dan 

4) Ketentuan lain yang dibutuhkan. 
                                                           
21

 Hasni, hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah, hlm. 193 
22

 Ibid, hlm.45-46 
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Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional merupakan penjabaran dari indikasi 

arahan peraturan zonasi sistem nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional. Arahan peraturan zonasi sistem nasional merupakan 

ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional. Ketentuan zonasi sektoral 

merupakan aturan pemanfaatan ruang pada zona ruang sistem nasional. Arahan 

peraturan zonasi sistem nasional berlaku sebagai ketentuan pemanfaatan ruang 

sistem nasional yang berada pada wilayah kabupaten/kota. Arahan peraturan 

zonasi sistem nasional meliputi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang 

nasional dan pola ruang nasional, yang terdiri atas: 

a. Sistem perkotaan nasional; 

b. Sistem jaringan transportasi nasional; 

c. Sistem jaringan energi nasional; 

d. Sistem jaringan telekomunikasi nasional; 

e. Sistem jaringan sumber daya air; 

f. Kawasan lindung nasional; dan 

g. Kawasan budi daya. 

 

Ketentuan zonasi sektoral ditetapkan oleh menteri terkait sesuai kewenangannya 

setelah mendapat pertimbangan dari Menteri. 

 

Arahan peraturan zonasi sistem provinsi merupakan penjabaran dari indikasi 

arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang 

wilayah provinsi. Arahan peraturan zonasi sistem provinsi merupakan ketentuan 

zonasi sektoral pada sistem provinsi. Ketentuan zonasi sektoral merupakan aturan 

pemanfaatan ruang pada zona ruang sistem provinsi. Arahan peraturan zonasi 
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sistem provinsi berlaku sebagai ketentuan pemanfaatan ruang sistem provinsi 

yang berada pada wilayah kabupaten/kota.  

 

Arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi arahan peraturan zonasi untuk 

struktur ruang provinsi dan pola ruang provinsi, yang terdiri atas: 

a. Sistem perkotaan provinsi; 

b. Sistem jaringan transportasi provinsi; 

c. Sistem jaringan energi provinsi; 

d. Sistem jaringan telekomunikasi provinsi; 

e. Sistem jaringan sumber daya air; 

f. Kawasan lindung provinsi; dan 

g. Kawasan budi daya. 

 

Arahan peraturan zonasi sistem provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah 

provinsi. Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan penjabaran dari ketentuan 

umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota. Peraturan zonasi kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan 

daerah kabupaten/kota. Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan dasar dalam 

pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di 

tingkat kabupaten/kota. Peraturan zonasi kabupaten/kota memuat zonasi pada 

setiap zona peruntukan. Zona peruntukan merupakan suatu bagian wilayah atau 

kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengemban suatu 

fungsi tertentu sesuai dengan karakteristik zonanya.  
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Ketentuan zonasi meliputi: 

a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan; 

b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit terdiri atas: 

1) Koefisien dasar bangunan maksimum; 

2) Koefisien lantai bangunan maksimum; 

3) Ketinggian bangunan maksimum; dan 

4) Koefisien dasar hijau minimum. 

c. Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik 

lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal; dan 

d. Ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang 

pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan 

operasi penerbangan, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selain ketentuan zonasi dalam wilayah kota memuat 

ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan perkembangan 

penggunaan lahan campuran, sektor informal, dan pertumbuhan gedung 

pencakar langit. 

 

Zona peruntukan secara hierarki meliputi: 

a. Zona peruntukan yang dibagi ke dalam sub-sub zona peruntukan; 

b. Sub zona peruntukan yang dibagi ke dalam blok-blok peruntukan; dan 

c. Blok peruntukan yang dibagi ke dalam petak/persil peruntukan. 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi zona, sub zona, dan blok peruntukan 

diatur dengan peraturan Menteri. Arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/ 



23 

atau arahan peraturan zonasi sistem provinsi dimuat dalam peraturan zonasi 

kabupaten/ kota. Arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan 

peraturan zonasi sistem provinsi yang dimuat dalam peraturan zonasi 

kabupaten/kota merupakan arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/atau 

arahan peraturan zonasi sistem provinsi yang berlaku di kabupaten/kota yang 

bersangkutan. Peraturan zonasi kabupaten/kota disusun berdasarkan: 

a. Rencana rinci tata ruang kabupaten/kota; dan 

b. Arahan peraturan zonasi pada zona ruang sistem nasional dan arahan 

peraturan zonasi pada zona ruang sistem provinsi, yang berlaku di 

kabupaten/kota yang bersangkutan. 

 

Rencana rinci tata ruang merupakan rencana tata ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota dan/atau rencana detail tata ruang. Peraturan zonasi 

kabupaten/kota meliputi teks zonasi dan peta zonasi yang memuat ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3). Peraturan zonasi digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:5.000. 

 

Peraturan zonasi kabupaten/kota disusun sebagai kelengkapan dari rencana tata 

ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota 

tidakmemerlukan rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi kabupaten/kota 

disusun untuk kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang 

direncanakan pada wilayah kabupaten/kota. Rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota memerlukan rencana rinci, disusun rencana rinci tata ruang yang 

dilengkapi dengan peraturan zonasi. Rencana rinci tata ruang berbentuk rencana 

detail tata ruang yang tidak memuat peraturan zonasi, peraturan zonasi ditetapkan 
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dalam peraturan daerah kabupaten/kota tersendiri. Peraturan daerah 

kabupaten/kota tentang peraturan zonasi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 

sejak penetapan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana rinci tata ruang 

kabupaten/kota. Ketentuan mengenai teknis dan tata cara penyusunan peraturan 

zonasi kabupaten/kota diatur dengan peraturan Menteri. 

 

2.4.2 Perizinan 

 

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfataan ruang 

dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan 

pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk: 

a. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan 

zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; 

b. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan 

c. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. 

 

Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan 

melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan 

rencana tata ruang. Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat 

dikenakan retribusi. Retribusi merupakan biaya untuk administrasi perizinan. Izin 

pemanfaatan ruang dapat berupa: 

a. Izin prinsip; 

b. Izin lokasi; 

c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; 

d. Izin mendirikan bangunan; dan 

e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. 
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Izin pemanfaatan diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Izin 

pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah 

provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan 

sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Izin prinsip dan izin lokasi diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota. Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan berdasarkan izin 

lokasi. Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang 

dan peraturan zonasi. 

 

Pemberian izin pemanfaatan ruang disertai dengan persyaratan teknis dan 

persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Apabila dasar pemberian izin belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana 

tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan 

ruang yang ditetapkan oleh Menteri/menteri terkait. 

 

Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah atau 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemberian izin diberikan oleh 

pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan 

zonasi. Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan 

kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman 

pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan Menteri. Penggantian 

Yang Layak Terhadap Kerugian Setiap orang dapat diajukan penggantian yang 



26 

layak terhadap kerugian yang diderita akibat perubahan rencana tata ruang. 

Bentuk penggantian yang layak dapat berupa: 

a. Uang; 

b. Ruang pengganti; 

c. Pemukiman kembali; 

d. Kompensasi; dan/atau 

e. Urun saham. 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian yang layak diatur dengan 

peraturan Presiden. 

 

2.4.3 Pemberian Insentif dan Disinsentif 

 

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk: 

a. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka 

mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; 

b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata 

ruang; dan 

c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka 

pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. 

 

Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang 

didorong pengembangannya. Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak 

orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif dapat 

berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal. Insentif fiskal dapat berupa: 
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a. Pemberian keringanan pajak; dan/atau 

b. Pengurangan retribusi. 

 

Insentif non fiskal dapat berupa: 

a. Pemberian kompensasi; 

b. Subsidi silang; 

c. Kemudahan perizinan; 

d. Imbalan; 

e. Sewa ruang; 

f. Urun saham; 

g. Penyediaan prasarana dan sarana; 

h. Penghargaan; dan/atau 

i. Publikasi atau promosi. 

 

Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non 

fiskal diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait 

dengan bidang insentif yang diberikan. Insentif dari Pemerintah kepada 

pemerintah daerah dapat berupa: 

a. Subsidi silang; 

b. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh 

Pemerintah; 

c. Penyediaan prasarana dan sarana di daerah; 

d. Pemberian kompensasi; 

e. Penghargaan dan fasilitasi; dan/atau 
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f. Publikasi atau promosi daerah. 

 

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa: 

a. Pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerimamanfaat kepada 

daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima 

manfaat; 

b. Kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana; 

c. Kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh 

pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah 

pemberi manfaat; dan/atau 

d. Publikasi atau promosi daerah. 

 

Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat 

berupa: 

a. Pemberian keringanan pajak; 

b. Pemberian kompensasi; 

c. Pengurangan retribusi; 

d. Imbalan; 

e. Sewa ruang; 

f. Urun saham; 

g. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau 

h. Kemudahan perizinan. 

 

Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi 

diatur dengan peraturan gubernur. Mekanisme pemberian insentif yang berasal 

dari pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota. 
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Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah 

lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Pengaturan mekanisme pemberian insentif berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang 

dibatasi pengembangannya. Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak 

orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disinsentif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif 

non fiskal. Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non 

fiskal berupa: 

a. Kewajiban memberi kompensasi; 

b. Pensyaratan khusus dalam perizinan; 

c. Kewajiban memberi imbalan; dan/atau 

d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. 

 

Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal diatur 

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang 

disinsentif yang diberikan. 

 

Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat diberikan dalam 

bentuk: 

a. Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

diberikan oleh Pemerintah; 

b. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau 
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c. Pemberian status tertentu dari Pemerintah. Disinsentif dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa: 

1) Pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat 

kepada daerah penerima manfaat; 

2) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau 

3) Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang 

yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor 

yang berasal dari daerah penerima manfaat. 

 

Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat 

berupa: 

a. Kewajiban memberi kompensasi; 

b. Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 

diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah; 

c. Kewajiban memberi imbalan; 

d. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau 

e. Pensyaratan khusus dalam perizinan. 

 

Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi 

diatur dengan peraturan gubernur. Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal 

dari pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota. 

Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah 

daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah 

yang bersangkutan. Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2.4.4 Sanksi Administratif 

 

Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan 

sanksi administratif. Pelanggaran di bidang penataan ruang meliputi: 

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; 

b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang 

diberikan oleh pejabat berwenang; 

c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan 

oleh pejabat yang berwenang; dan/atau 

d. Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan 

perundang-undangan sebagai milik umum. 

 

Sanksi administratif dapat berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Penghentian sementara kegiatan; 

c. Penghentian sementara pelayanan umum; 

d. Penutupan lokasi; 

e. Pencabutan izin; 

f. Pembatalan izin; 

g. Pembongkaran bangunan; 

h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau 

i. Denda administratif. 

 

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif: Sanksi administratif 

terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria: 
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a. Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan 

ruang; 

b. Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan 

ruang; dan/atau 

c. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang. 

 

2.5 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lampung Selatan 

 

Dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan, ketentuan pengendalian 

pemanfaatan Ruang diatur dalam Pasal 87. Ketentuan pengendalian pemanfaatan 

ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lampung 

Selatan. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi: 

1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 

ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh 

Pemerintah Daerah. 

2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi: 

a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; 

b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan 

c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana. 

3) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat: 

a. Kegiatan yang diizinkan; 

b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat; 

c. Kegiatan yang dilarang; 
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d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

e. Prasarana dan sarana minimum; dan 

f. Ketentuan lain-lain. 

 

2. Ketentuan Perizinan 

Ketentuan perizinan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku meliputi: 

a. Perizinan kegiatan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda 

Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Tanda Usaha (ITU), 

Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin 

Pemboran Air Tanah (SIPAT), Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Tanah (SIPA), Surat Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum 

(SPBU), Surat Izin Depot lokal, Izin Usaha Kelistrikan Untuk Kepentingan 

Umum (IUKU), dan Izin Usaha Kelistrikan untuk Kepentingan Sendiri 

(IUKS); 

b. Perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan meliputi Izin Lokasi, Izin 

Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 

c. Perizinan konstruksi meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

d. Perizinan lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan 

hidup dari AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau 

rekomendasi UKL-UPL dari dokumen UKL-UPL (Upaya pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup); dan 

e. Perizinan khusus meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan izin usaha 

angkutan. 
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Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 

kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Izin 

pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang memiliki 

dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat persetujuan dari Bupati, setelah 

mendapat masukan/ rekomendasi dari Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang 

Daerah (BKPRD) Kabupaten. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan 

perizinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
3. Ketentuan Intensif dan Disinsentif 

Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah 

dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. Insentif diberikan apabila 

pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan 

ketentuan umum peraturan zonasi. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan 

ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya. Pemberian 

insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Pemberian insentif dan 

pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan 

kewenangannya. Insentif yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan 

dalam bentuk : 

a. Pemberian kompensasi; 

b. Pengurangan retribusi; 

c. Imbalan; 

d. Sewa ruang dan urun saham; 

e. Penyediaan prasarana dan sarana; 
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f. Penghargaan; dan 

g. Kemudahan perizinan. 

 

Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat dapat diberikan dalam bentuk : 

a. Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi; 

b. Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; 

c. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; dan 

d. Pembatasan administrasi pertanahan. 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

4. Arahan Sanksi 

Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak 

sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula 

kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pengenaan sanksi dilakukan 

terhadap: 

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola 

ruang; 

b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 

c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan 

berdasarkan RTRW kabupaten; 

d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang 

diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; 
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e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan 

ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; 

f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau 

g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak 

benar. 

 

Setiap orang dan/atau koorporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang 

dapat dikenakan sanksi berupa : 

a. Sanksi administratif; dan/atau 

b. Sanksi pidana. 

 

Perwujudan Rencana Struktur Ruang meliputi: 

a. Perwujudan sistem pusat kegiatan; 

b. Perwujudan sistem prasarana utama; dan 

c. Perwujudan sistem prasarana lainnya. 

 

Perwujudan sistem pusat kegiatan meliputi: 

a. Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); 

b. Pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp); 

c. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 

d. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); 

e. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan 

f. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 
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Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa 

pembangunan Perkotaan Kalianda meliputi: 

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi; 

b. Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan 

c. Permukiman Daerah (RP4D); 

d. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan 

e. Pemerintahan dan kawasan perdagangan; 

f. Penyusunan Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota; 

g. Pengembangan terminal tipe B di Kalianda; 

h. Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Kalianda; dan 

i. Pengembangan pusat pendidikan meliputi: 

1) Pembangunan perpustakaan daerah; 

2) Pembangunan Perguruan Tinggi (PT); 

3) Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern; 

4) Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; 

5) Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); 

6) Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN); 

7) Pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri; 

8) Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 

9) Pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH). 

 

Pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp) berupa 

pembanguan perkotaan Bakauheni meliputi: 
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a. Penyusunan RDTR; 

b. Penyusunan peraturan zonasi; 

c. Penyusunan RP4D; 

d. Penyusunan RTBL kawasan sekitar Jembatan Selat Sunda (JSS); 

e. Penyusunan rencana RTH kota; 

f. Penyusunan masterplan terminal terpadu antar moda; 

g. Pengembangan terminal tipe A di Bakauheni; 

h. Pengembangan pelabuhan Bakauheni berfungsi sebagai pelabuhan 

penyeberangan antar Pulau Sumatera – Pulau Jawa (Provinsi Banten); 

i. Pembangunan stasiun kereta api terpadu di Bakauheni; 

j. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Bakauheni; 

dan 

k. Penyusunan masterplan kawasan industri. 

 

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: 

a. Pengembangan perkotaan Tanjung Bintang; dan 

b. Pengembangan perkotaan Sidomulyo. 

 

Pengembangan PKL Tanjung Bintang meliputi: 

a. Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi; 

b. Penyusunan RP4D; 

c. Penyusunan RTBL kawasan industri Tanjung Bintang; 

d. Pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) Tanjung Bintang; 

e. Penyusunan rencana RTH kota; dan 

f. Pengembangan prasarana dan sarana dasar. 
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Pengembangan PKL Sidomulyo meliputi: 

a. Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi; 

b. Penyusunan RP4D; 

c. Pengembangan kawasan Agropolitan Sidomulyo; 

d. Pengembangan stasiun transit; 

e. Penyusunan masterplan kawasan pusat pemerintahan, penyusunan rencana 

f. RTH kota; dan 

g. Pengembangan prasarana dan sarana dasar. 

 

Pengembangan PKLp meliputi: 

a. Pengembangan perkotaan Natar-Jati Agung; 

b. Pengembangan perkotaan Ketapang; dan 

c. Pengembangan perkotaan Katibung. 

 

Pengembangan perkotaan Natar-Jati Agung meliputi: 

a. Penyusunan masterplan terminal Natar; 

b. Penyusunan masterplan Bandara Radin Inten II di Kecamatan Natar; 

c. Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Natar-Jati Agung; 

d. Penyusunan masterplan kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Jati 

Agung; 

e. Penyusunan RTBL Kawasan; 

f. Penyusunan Rencana RTH; 

g. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar; dan 

h. Pembangunan perguruan tinggi. 
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Pengembangan perkotaan Ketapang meliputi: 

a. Penyusunan RDTR kawasan perkotaan perkotaan Ketapang; 

b. Pengembangan pelabuhan Kecamatan Ketapang; 

c. Pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang; 

d. Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Ketapang; 

e. Pengembangan perikanan tambak di Kecamatan Ketapang; 

f. Penyusunan RTBL Kawasan; 

g. Penyusunan Rencana RTH; dan 

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar. 

 

Pengembangan perkotaan Katibung meliputi: 

a. Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Katibung; 

b. Pengembangan TPA regional untuk pelayanan Metropolitan Bandar lampung 

di Kecamatan Katibung; 

c. Pengembangan terminal dry port di Sebalang Kecamatan Katibung 

d. Pembangunan terminal penumpang; 

e. Pengembangan kawasan peruntukan industri Kecamatan Katibung; 

f. Penyusunan RTBL Kawasan; 

g. Penyusunan Rencana RTH; dan 

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar. 

 

Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi: 

a. Pengembangan Perkotaan Palas; 

b. Pengembangan Perkotaan Candipuro; 

c. Pengembangan Perkotaan Merbau Mataram; dan 
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d. Pengembangan perkotaan Tanjung Sari. 

 

Pengembangan Perkotaan Palas meliputi: 

a. Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Perintis di Kecamatan Palas; 

b. Pengembangan kawasan wisata budaya di Kecamatan Palas; 

c. Pengembangan kawasan peruntukan pengolahan ikan di Kecamatan Palas; 

d. Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Palas; 

e. Penyusunan RTBL Kawasan; 

f. Penyusunan Rencana RTH; dan 

g. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar. 

 

Pengembangan Perkotaan Candipuro meliputi: 

a. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Kecamatan Candipuro; 

b. Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Candipuro; 

c. Penyusunan RTBL Kawasan; 

d. Penyusunan Rencana RTH; dan 

e. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar. 

 

Pengembangan Perkotaan Merbau Mataram meliputi: 

a. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Kecamatan Merbau 

Mataram; 

b. Pengembangan budidaya perikanan darat di Kecamatan Merbau Mataram; 

c. Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Merbau Mataram; 

d. Penyusunan RTBL Kawasan; 

e. Penyusunan Rencana RTH; dan 

f. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar. 
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Pengembangan Perkotaan Tanjung Sari meliputi: 

a. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Kecamatan Tanjung Sari; 

b. Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Tanjung Sari; 

c. Penyusunan RTBL Kawasan; 

d. Penyusunan Rencana RTH; dan 

e. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar. 

 

Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi: 

a. Pengembangan Perdesaan Way Sulan; 

b. Pengembangan Perdesaan Way Panji; 

c. Pengembangan Perdesaan Penengahan; 

d. Pengembangan Perdesaan Sragi; dan 

e. Pengembangan Perdesaan Rajabasa. 

 

Pengembangan Perdesaan Way Sulan meliputi: 

a. Pengembangan sarana dan prasarana dasar; 

b. Pengembangan embung dan dam parit; 

c. Pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan 

d. Pengembangan pusat kegiatan perkebunan. 

 

Pengembangan Perdesaan Way Panji meliputi: 

a. Pengembangan sarana dan prasarana dasar; 

b. Pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan 

c. Pengembangan kegiatan perikanan. 
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Pengembangan Perdesaan Penengahan meliputi: 

a. Pengembangan sarana dan prasarana dasar; 

b. Pengembangan terminal agribisnis; 

c. Pengembangan kegiatan pariwisata; 

d. Pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan 

e. Perkebunan; dan 

f. Pengembangan pusat kegiatan perikanan budidaya. 

 

Pengembangan Perdesaan Sragi meliputi: 

a. Pengembangan sarana dan prasarana dasar; 

b. Pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, 

perkebunan dan peternakan; 

c. Pengembangan kegiatan perikanan; dan 

d. Pengembangan pusat pengolahan perikanan. 

 

Pengembangan Perdesaan Rajabasa meliputi: 

a. Pengembangan sarana dan prasarana dasar; 

b. Pengembangan pelabuhan khusus; 

c. Pengembangan kegiatan pariwisata; 

d. Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan 

perkebunan; 

e. Pengembangan kegiatan perikanan; 

f. Pengembangan pusat pengolahan perikanan; dan 

g. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). 
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2.6 Dasar Hukum Penataan Ruang 

 

Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang – 

Undang Dasar 1945 aliniea ke-4, yang menyatakan “Melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta 

melaksanakan ketertiban dunia”. Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat”.  

 

Selain itu konsep dasar hukum penataan ruang diatur dalam : 

a. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 

c. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang; 

d. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Nasional; 

e. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang 

Nasional; 

f. Peraruran Daerah Provinsi Lampung No.1 Tahun 2010; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012. 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan terhadap nilai dan 

norma hukum untuk mempelajari kaedah hukum yang dengan mempelajari, 

menelaah, peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas. 

 

3.2 Sumber Data 

 

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

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari study lapangan, yaitu hasil 

wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder terdiri dari berbagai 

sumber seperti study dokumentasi dan literatur. 

 

3.2.1 Data Primer 

Data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari 

sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang 

memiliki sifat up to date. Dalam memperoleh data primer dilakukan dengan cara 

mencari data dari kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang Kabupaten 
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Lampung Selatan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan dilakukan dengan 

wawancara dengan informan. 

 

3.2.2 Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber 

yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur. 

a. Bahan hukum primer yang ada yaitu antara lain meliputi : 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

4) Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan 

Ruang Nasional 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentaang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 

2029 

9) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031. 
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b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang seperti buku-buku 

ilmu hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya 

yang berkaitan dengan permasalahan. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan 

primer dan bahan sekunder meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa 

Indoneisia (KBBI). 

 

3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan 

cara-cara : 

 

3.3.1 Studi Kepustakaan (Library Research) 

 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku-buku, 

mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan 

yang ada kaitannya/berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

 

3.3.2 Studi Lapangan (Field Research) 

 

Studi lapangan dilakukan dengan cara turun langsung mengamati untuk 

mendapatkan data primer dan dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

terbuka. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara 

langsung atau lisan untuk mendapatkan terlebih dahulu jawaban dengan 
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menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara akan 

dilakukan dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum. 

 

3.4 Prosedur Pengolahan Data 

 

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan dan studi di kantor 

dinas pekerjaan umum kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan 

kembali data, setelah itu di identifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah 

mendapatkan data-data yang diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-

kegiatan antara lain : 

1. Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan 

cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok 

masalah. 

2. Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul. 

3. Klasifikasi data, adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun 

dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-

ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya. 

4. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan 

dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. 

5. Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai 

dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam 

menganalisa data tersebut. 
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3.5 Analisis Data 

 

Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data adalah diadakan analisis terhadap data 

tersebut. Dalam menganalisis data yang diperoleh, metode yang digunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variable, 

dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa 

adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial 

adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan 

pengurutan data kedalam pola, kategori dan satu urutan dasar sehingga dapat 

dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian 

kalimat. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang didapat dari 

penelitian dan pembahasan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengendalian pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten Lampung 

Selatan dilakukan dengan pengaturan zonasi dengan cara mengklasifikasikan 

rencana penggunaan ruang, menyiapkan beberapa bentuk perizinan, 

Pemberian Insentif dan Disinsentif yang belum terlaksana, Pemberian Sanksi 

yang hanya dilakukan jika di perizinan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, 

pemberian sanksi yang tegas belum terlaksana. 

2. Faktor pendukung pengembangan wilayah bagi tata ruang Kabupaten 

Lampung Selatan mengacu pada Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah. Sedangkan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Lampung Selatan yaitu cepatnya 

pertumbuhan berbagai bidang seperti masalah ekonomi, masalah sosial, 

masalah daya dukung lingkungan dan masalah tata ruang, infrastruktur seperti 
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permasalahan infrastruktur bidang daerah tertinggal, pembangunan 

infrastruktur bidang sosial, bidang daya dukung lingkungan, pertanian dan 

pariwisata, Peraturan perundang-undangannya masih bersifat umum, 

pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan menyebabkan kepadatan 

penduduk semakin tinggi sehingga efisiensi pemanfaatan ruang menjadi 

tuntutan yang dapat dihindari, kurangnya sumber daya manusia dan 

pendanaan serta kurangnya pemahaman aparatur pemerintah mengenai 

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangnya. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal yakni: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat segera 

menyelesaikan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang, karena 

Rencana Detail Tata Ruang sangat diperlukan dalam proses pemberian izin 

pemanfaatan ruang pada suatu wilayah. 

2. Perlu adanya tindak lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 

mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang perkotaan agar pemanfaatannya 

sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012. 

3. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melaksanakan Rencana Tata 

Ruang Wilayah yang diprogramkan dan harus mengikuti Peraturan 

Pemerintah No.15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

Agar pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan dapat 

dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Jika Pemerintah Kabupaten Lampung 

Selatan tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 maka 

banyak sanksi yang akan didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung 

Selatan. 
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