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       PENGERTIAN & RUANG LINGKUP  

                                      PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH 
 

 

 

Kegiatan Belajar 1.  Pengertian Perencanaan Penggunaan Tanah  

Tanah merupakan sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat luas 

dalam memenuhi kebutuhan manusia. Keberadaan tanah di permukaan bumi adalah  

tetap, tetapi yang menggunakan tanah tersebut semakin lama semakin meningkat. 

Sifat, karakteristik dan kualitas sumberdaya tanah yang tetap tersebut merupakan hal 

penting yang harus diperhatikan, sehingga penggunaan tanah perlu direncanakan. 

Perencanaan penggunaan tanah saat ini mendapat perhatian utama akibat semakin 

langkanya ketersediaan tanah dan banyaknya konversi penggunaan tanah pertanian 

menjadi non pertanian. Perencanaan penggunaan tanah dapat didefinisikan sebagai 

perencanaan yang mengatur jenis-jenis penggunaan tanah di suatu daerah agar dapat 

digunakan secara optimal, memberi hasil tertinggi dan tidak merusak tanah dan 

lingkungan. Perencanaan penggunaan tanah dapat memberikan informasi tentang 

tanah yang berpotensi dikembangkan untuk berbagai penggunaan dengan 

mempertimbangkan pengalokasian ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah mulai 

di kawasan perdesaan maupun  perkotaan. Rencana penggunaan tanah dan Rencana 

Tata Ruang Wilayah dapat digunakan sebagai pedoman dalam optimasi penggunaan 

tanah dan pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan. 

Perencanaan penggunaan tanah merupakan suatu upaya berupa negosiasi 

dengan stakeholder untuk mewujudkan keputusan penggunaan tanah secara baik, dari 

tahapan inisiasi sampai pada monitoring dalam implementasinya. Dalam perencanaan 

penggunaan tanah tersebut dikenal adanya istilah reasonable, feasible, dan economic. 

Reasonable mempunyai makna masuk akal. Proses dalam perencanaan penggunaan 

tanah harus masuk akal dan mampu diterapkan, misalnya ketika melakukan 

perencanaan penggunaan tanah di suatu wilayah sebagai kawasan pariwisata, 

tentunya di wilayah tersebut terdapat beberapa objek wisata. Jadi tidak masuk akal 
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untuk merencanakan penggunaan tanah sebagai kawasan pariwisata padahal di 

wilayah tersebut tidak ada objek wisata. Feasible mempunyai makna memungkinkan. 

Memungkinkan dari segi fisik daerah juga dari segi waktu dan biaya. Perencanaan 

penggunakan tanah dilakukan harus mempertimbangkan pertanyaan dapatkah 

perencanaan penggunaan tanah dilakukan di sini, sehingga aspek wilayah perlu 

dipertimbangkan dalam konteks feasible. Economic memiliki makna ekonomi, 

artinya dalam perencanaan penggunaan tanah juga harus mempertimbangkan aspek 

ekonomi. Biaya yang dikeluarkan harus dipertimbangkan sesuai dengan 

mendahulukan yang paling penting. Selain itu dalam merencanakan penggunaan 

tanah harus direncanakan agar bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi daerah tersebut. 

Prinsip-prinsip perencanaan penggunaan tanah menurut GTZ (1999) adalah 

bahwa perencanaan penggunaan tanah bertujuan untuk keberlanjutan dan 

menyeimbangkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil perencanaan 

penggunaan tanah adalah rencana penggunaan tanah yang mengikat secara hukum 

aturan penggunaan tanah. Pengakuan formal dari rencana penggunaan tanah atau 

aturan penggunaan tanah sangat penting untuk pelaksanaannya. Jika tidak, para 

pengguna tanah baik oleh sektor masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta tidak 

menghormati dan tidak mempertimbangkan pelaksanaan berbagai kegiatannya.  

Perencanaan penggunaan tanah diintegrasikan ke dalam lembaga-lembaga 

negara yang memiliki mandat resmi untuk perencanaan antar sektor. Hal ini dapat 

diwujudjan dengan cara yang berbeda. Perencanaan dapat dimulai dan difasilitasi 

oleh badan administrasi lokal, juga dapat dilakukan oleh pemimpin lokal atau 

tradisional yang selanjutnya diformalkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Bagian utama dari perencanaan penggunaan tanah adalah inisialisasi dan proses 

komunikasi yang memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk 

mengekspresikan kepentingannya dan memungkinkannya untuk menyetujui 

penggunaan tanah di masa depan yang mempertimbangkan semua stakeholder 

dengan cara yang adil dan memadai.  
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Perencanaan penggunaan tanah selain aspek hasil rencana juga termasuk 

semua prosesnya, sehingga mengharuskan semua kelompok pemangku kepentingan 

terwakili. Partisipasi pemangku kepentingan dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. Perencanaan penggunaan tanah juga mempromosikan 

keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus secara aktif berpartisipasi dalam 

perencanaan. Hasil perencananan dan pelaksanannya bias berkelanjutan apabila 

rencana yang dibuat merupakan hasil dari perencanaan bersama dengan masyarakat 

dan bukan berasal dari perencanaan top down. Oleh karena itu, perencanaan bukan 

hanya masalah para ahli, tetapi harus dilakukan bersama-sama dengan semua pihak 

yang terkena dampak atau pengaruh dari rencana tersebut. Isu dari suatu perencanaan 

penggunaan tanah harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Metode yang 

digunakan juga harus sesuai dengan aspek teknis, kapasitas ekonomi, dan organisasi 

masyarakat setempat. Kejelasan tentang metodologi dimaksudkan agar bias 

menghindari pengumpulan data yang tidak perlu sehingga menghasilkan tumpukan 

data yang tidak berguna. Dalam hal metodologi da nisi dari perencanaan penggunaan 

tanah tersebut berbeda, misalnya dalam skala, spesifikasi, bentuk partisipasi 

(langsung dan tidak langsung), dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, 

kabupaten/kota, dan provinsi. Masyarakat perdesaan sering memiliki pengetahuan 

asli kompleks lingkungannya yang dapat memberikan informasi yang berharga, oleh 

karenanya perlu dimobilisasi selama merencanakan penggunaan tanah. Masyarakat 

perdesaan tradisional memiliki cara sendiri untuk mendekati masalah dan 

menyelesaikan konflik menyangkut penggunaan tanah, Dalam proses perencanaan 

penggunaan tanah, mekanisme tersebut harus diakui, dipahami, dan diperhitungkan. 

Semua fungsi dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan 

pemantauan sebaiknya ditugaskan ke tingkat pemerintahan terendah dari pemerintah, 

apakah itu tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Demikian juga dimaksudkan agar 

pemerintah tanggap terhadap kebutuhan seluruh warga dan memastikan control yang 

efektif dari bawah berlangsung dengan baik. Oleh karena itu untuk pelaksanaan dari 
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penyusunan rencana penggunaan tanah, sebaiknya perlu diintegrasikan antara aspek 

bottom-up dengan aspek top down agar kebutuhan daerah juga diketahui oleh para 

perencana pengambil keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini hanya bisa 

dicapai secara berkelanjutan apa bila para pemangku kepentingan dari semua 

tingkatan ikut berpartisipasi dalam proses dan langsung berbicara dan mendengarkan 

satu sama lain.  

Perencanaan penggunaan tanah disusun atas kerjasama antar disiplin ilmu 

dan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Fungsi yang beragam dalam 

menggunakan tanah membuat perlu untuk menerapkan pendekatan interdisipliner 

yang melibatkan semua sektor yang memiliki kepentingan di daerah tersebut. Hal ini 

biasanya membutuhkan proses yang lebih panjang dalam membangun institusi dan 

meningkatkan kerjasama antar sektor dan antar instansi yang berbeda. Metode 

partisipatif digunakan dalam setiap tahapan perencanaan penggunaan tanah dengan 

mempromosikan kemampuan teknis dan organisasi dari semua pihak yang ikut 

merencanakan. Dengan demikian meningkatkan kapasitas para partisipan untuk ikut 

merencanakan dan bertindak. Dalam jangka menengah, hal ini menyebabkan 

peningkatan kapasitas kelompok-kelompok local atau pemerintahan setempat untuk 

menentukan nasibnya sendiri.  

Perencanaan penggunaan tanah membutuhkan transparansi. Jika tidak 

transparan dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan tanahn di masa depan, 

maka hal ini akan beresiko tinggi bahwa ada kemungkinan beberapa orang akan 

kehilangan hak-hak nya dan atau bahwa penggunaan tanah di masa depan tidak akan 

berkelanjutan. Orientasi perencanaan adalah masa depan (visioner), sehingga tidak 

hanya tentang pemetaan penggunaan tanah saat ini, tetapi akan menentukan 

penggunaan tanah di masa depan. Prosesnya merupakan proses yang berulang-ulang. 

Perkembangan baru dan temuan secara khusus diamati dan dimasukkan ke dalam 

proses perencanaan. Hal ini bisa menyebabkan revisi terhadap keputusan yang sudah 

diambil dan bias juga pengulangan langkah-langkah yang telah diambil. 
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Perencanaan penggunaan tanah perlu mempertimbangkan bagaimana 

keputusan dinegosiasikan dan solusi yang diidentifikasi adalah untuk dilaksanakan 

atau tidak berakhir hanya dengan rencana. Pelaksanaan atau implementasi rencana 

berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses 

perencanaan dan terhadap hasil perencanaan. Termasuk dalam perencanaan juga 

tentang keuangannya. Perlu adanya alokasi anggaran sector dan siklus perencanaan 

keuangan sector di berbagai instansi termasuk jadual waktu penggunaan anggaran 

tersebut untuk implementasi dari perencanaan.  

Perencanaan penggunaan tanah selalu berkaitan dengan ruang dan tempat 

(orientasi spasial). Banyak rencana pembangunan apa yang harus dikembangkan 

(terutama dalam hal infrastruktur) tetapi tidak menunjukkan di mana akan dilakukan. 

Perencanaan penggunaan tanah perlu fokus pada apa yang direncanakan dan di mana 

dilaksanakan atau hubungannya dengan spasialnya. Orientasi spasial perencanaan 

memastikan distribusi optimum investasi dan penggunaan yang paling memadai dari 

setiap tempat dan menghindari terjadinya konflik penggunaan tanah.  

 

Kegiatan Belajar 2.  Ruang Lingkup Perencanaan Penggunaan Tanah  

Perencanaan di bidang apapun, seringkali dilakukan berdasarkan alasan 

supaya pelaksanaan kegiatan tertentu dapat lebih beraturan. Juga dimaksudkan  

supaya pemanfaatan rencana yang disusun termasuk dalam perencanaan penggunaan 

tanah dapat berfungsi seepenuhnya dalam upaya untuk mencapai keseimbangan 

lingkungan atau ekologis. Fungsi utama dari perencanaan penggunaan tanah adalah 

untuk memberikan petunjuk atau pengarahan dalam proses pengambilan keputusan 

tentang penggunaan tanah sehingga sumberdaya tanah dan lingkungannya 

ditempatkan pada penggunaan tanah yang paling menguntungkan dan efisien bagi 

manusia. Dalam waktu yang bersamaan pula mengkonversikannya untuk penggunaan 

di masa mendatang (Dent 1978; Jones dan Davies 1978 dalam Santun RP Sitorus 

2017). Untuk dapat mengerjakan hal ini, perencana harus dalam kedudukan 
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membandingkan beberapa macam penggunaan tanah yang berbeda dalam kaitan 

dengan pengaruhnya pada tanah dan keuntungan-keuntungan kepada para pengguna 

tanahnya. Oleh karena itu, survei dan evaluasi tanah yang menyeluruh diperlukan 

untuk memberikan informasi, sekaligus merupakan hal yang diperlukan dalam proses 

perencanaan penggunaan tanah. 

Perencanaan penggunaan tanah merupakan hal yang penting dalam 

pemanfaatan sumberdaya tanah saat ini dan terutama pada masa yang akan datang. 

Pertambahan penduduk yang disertai dengan perkembangan kehidupan kota dan desa 

menyebabkan penggunaan tanah oleh para pengguna baik masyarakat, pemerintah 

maupun pihak swasta menjadi lebih bersaing secara ketat. Tanah pertanian yang 

subur mendapat ancaman dan tekanan yang lebih besar dari pertumbuhan perkotaan 

termasuk fasilitas atau sarana dan prasarana untuk keperluan umum seperti 

perumahan, jalan raya, pasar, pertokoan, lapangan terbang, dsb. Esensi atau intisari 

dari suatu perencanaan penggunaan tanah adalah merencanakan penggunaan tanah 

lingkungan hidup manausia. Tujuannya adalah penggunaan sumber daya tanah secara 

intensif dan efisien secara berkesinambungan. Inti dasar landasannya adalah kaidah-

kaidah fisik tanah dan kaidah-kaidah perilaku manusia beserta motivasinya baik 

sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Sitorus, 2017). Dalam kaitan dengan keperluan 

yang lebih operasional, ada tiga tujuan perencanaan penggunaan tanah yaitu: (1) 

mencegah penggunaan tanah yang salah tempat, atau ingin menuju ke penggunaan 

tanah yang optimal; (2) mencegah adanya salah urus sehingga tanah menjadi rusak, 

atau menuju ke arahpenggunaan tanah yang berkesinambungan; dan (3) mencegah 

adanya ketidak ada pengendalian, menuju ke arah penggunaan tanah yang senantiasa 

diserasikan oleh adanya kendali. Dikenal adanya dua kategori penggunaan tanah 

yaitu penggunaan tanah perdesaan (rural landuse) yang secara umum meliputi 

penggunaan tanah untuk pertanian dalam arti luas termasuk kehutanan, perkebunan, 

perikanan, peternakan, dan penggunaan tanah perkotaan (urban landuse) termasuk 

perumahan, industri, jalan raya, fasilitas umum perkotaan, dan fasilitas perkotaan 
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lainnya (Sandy, 1984). Perencanaan penggunan tanah yang rasional sebenarnya 

merupakan upaya untuk mengetahui dan memutuskan keadaan sebidang tanah 

termasuk ke dalam kategori yang mana dan kemungkinan pemanfaatan terbaik apa 

yang dapat diusahakan pada tanah tersebut. Ketika tanah sudah dinilai dan dievaluasi 

secara tepat, dan tingkat kesesuaian tanah telah ditetapkan untuk penggunaan tanah 

tertentu, maka penggunaan tanah yang berkelanjutan tidak akan mengalami 

kerusakan tanah yang berarti. Perencanaan penggunaan tanah untuk usaha tani 

misalnya, maka akan dikemukakan kemungkinan paling sesuai dari bentuk usaha 

pertanian dan pola tanam yang cocok, ditinjau dari keadaan tanah dan keberadaan si 

pengguna tanah (petani). Sebagai langkah terakhir adalah merencanakan sistem 

pertanian yang paling sesuai keadaan tanah tersebut termasuk tata ruang yang detail 

atau terinci seperti letak tanah pertanian, padang rumput, jalan, penyediaan sumber 

air, saluran drainase, dsb. 

Perencanaan penggunaan tanah seharusnya selalu berwawasan lingkungan 

(ecological basis) yaitu berdasarkan hubungan antara manusia dan lingkungannya. 

Perencanaan penggunaan tanah mencoba mengupayakan keseimbangan antara 

stabilitas lingkungan dan mobilitas bebas manusia. Keadaan ini hanya dapat dicapai 

atas dasar suatu system evaluasi tanah yanag baik yang harus dihubungkan 

(interrelated) dengan berbagai aspek perencanaan lainnya. Menurut Dent (1978) 

dalam Sitorus (2017), secara umum urutan dari proses perencanaan penggunaan 

tanah terdiri dari 10 (sepuluh) tahapan meskipun pada kenyataannya terdapat 

beberapa tumpang tindih di antara banyak tahapan tersebut. Kesepuluh tahapan 

tersebut adalah: (1) pengenalan (recognition) kebutuhan untuk perubahan;              

(2) identifikasi tujuan; (3) formulasi usulan (proposal) meliputi berbagai pilihan 

bentuk penggunaan tanah dan pengenalan kebutuhan utamanya; (4) pengenalan dan 

deliniasi berbagai tipe tanah yang terdapat di daerah tersebut; (5) evaluasi dan 

perbandingan dari masing-masing tipe tanah terhadap penggunaan yang berbeda 

tersebut; (6) pemilihan (selection) penggunaan yang lebih disukai untuk masing-
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masing tipe tanah; (7) rancangan proyek atau analisis terinci lainnya dari seperangkat 

alternative pilihan untuk masing-masing bagian yang berbeda dari areal (dalam kasus 

tertentu, kegiatan ini dapat merupakan studi kelayakan); (8) keputusan untuk 

pelaksanaan; (9) pelaksanaan; (10) pemantauan pelaksanaan. Survei tanah dan 

evaluasi tanah sebagai bagian dari proses perencanaan penggunaan tanah berperan 

sebagai bagian utama dalam tahapan (3), (4), dan (5). Survei tanah dan evaluasi tanah 

merupakan kegiatan yang sangat penting dalam perencanaan penggunaan tanah 

karena kegiatan ini dapat menjamin terlaksananya pengumpulan data tanah secara 

sistematik dan logik, serta dapat menuangkan hasilnya dalam bentuk yang mudah 

dimengerti dan berguna bagi para perencana. Perlu diingat bahwa hal yang telah 

dikemukakan belumlah mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan 

penggunaan tanah karena masih ada faktor-faktor lain seperti faktor sosial, ekonomi, 

dan politik yang juga harus diteliti dan dipertimbangkan. Perencanaan penggunaan 

tanah itu sendiri merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh, mempunyai kelenturan 

(flexible), merupakan proses yang berkesinambungan, terbuka untuk adanya 

perubahan, dan tidak terikat secara ketat terhadap rencana yang telah ditetapkan 

(Willats,1951 dalam Sitorus, 2017). Oleh karena itu, tantangan yang cukup besar 

akan selalu dihadapkan kepada perencana dalam menyiapkan perencanaan pada masa 

mendatang. 

Menurut Sandy (1984) Perencanaan Penggunaan Tanah di Indonesia, tidak 

untuk memilih tanah yang baik atau tidak baik untuk suatu kegiatan, dan juga tidak 

untuk memperbaiki tanah yang rusak, tetapi jauh lebih luas dari itu dan jauh berbeda 

arahnya. Ruang lingkup tersebut ialah bahwa Perencanaan Penggunaan Tanah pada 

dasarnya mengemban apa yang tercantum pada pasal 14 dan 15 UUPA yaitu 

menyediakan tanah untuk pembangunan (pasal 14) dan menjaga supaya tanah tidak 

sampai ditelantarkan sampai rusak (pasal 15).   
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Latihan 

1. Jelaskan secara singkat pengertian perencanaan penggunaan tanah ! 

2. Apa yang dimaksud dengan reasonable, feasible, dan economic dalam menyusun  

perencanaan penggunaan tanah ? 

3. Mengapa dalam penyusunan perencanaan penggunaan tanah harus berorientasi 

spasial ? 

4. Apa manfaat disusunnya perencanaan penggunaan tanah ? 

5. Jelaskan prinsip-prinsip penyusunan perencanaan penggunaan tanah ! 

 

Rangkuman 

Perencanaan penggunaan tanah disusun berdasarkan negosiasi dengan para 

pemangku kepentingan untuk mewujudkan keputusan penggunaan tanah secara baik 

dari tahapan inisiasi sampai pada monitoring dalam implementasinya. Perencanaan 

penggunaan tanah seharusnya selalu berwawasan lingkungan berdasarkan hubungan 

antara manusia dan lingkungannya. Perencanaan penggunaan tanah mencoba 

mengupayakan keseimbangan antara stabilitas lingkungan dan mobilitas bebas 

manusia. Survei tanah dan evaluasi tanah merupakan kegiatan yang sangat penting 

karena kegiatan ini dapat menjamin terlaksananya pengumpulan data tanah untuk 
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mudah dimengerti dan berguna bagi para perencana. Pelaksanaan atau implementasi 

rencana penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil 

perencanaan. Perlu adanya alokasi anggaran sektor dan siklus perencanaan keuangan 

termasuk jadual penggunaan anggaran tersebut untuk implementasi dari perencanaan.  

Perencanaan penggunaan tanah merupakan hal yang penting dalam 

pemanfaatan sumberdaya tanah saat ini dan pada masa yang akan datang. 

Pertambahan penduduk yang disertai dengan perkembangan kehidupan kota dan desa 

menyebabkan penggunaan tanah oleh para pengguna baik masyarakat, pemerintah 

maupun pihak swasta menjadi lebih bersaing secara ketat. Tanah pertanian yang 

subur mendapat ancaman dan tekanan yang lebih besar dari perkembangan wilayah 

termasuk fasilitas atau sarana dan prasarana untuk keperluan umum. Inti dari suatu 

perencanaan penggunaan tanah adalah merencanakan penggunaan tanah lingkungan 

hidup manausia. Tujuannya agar penggunaan sumber daya tanah secara intensif dan 

efisien serta berkesinambungan.  

 

Tes Formatif 

Pilihlah jawaban B jika benar dan S jika salah.  

1. Perencanaan yang mengatur jenis penggunaan tanah di suatu daerah agar dapat 

digunakan secara optimal dan berkelanjutan bisa disebut sebagai perencanaan 

penggunaan tanah ……......................................................................................(B/S) 

2. Perencanaan penggunaan tanah identik dengan perencanaan tata ruang ……  (B/S) 

3. Perencanaan penggunaan tanah disusun oleh pemerintah dan sektor terkait     

tanpa perlu koordinasi dengan masyarakat lokal ……………………………..(B/S) 

4. Disusunnya perencanaan penggunaan tanah dimaksudkan agar tanah bisa 

digunakan secara berkelanjutan di masa yang akan datang  …………….........(B/S) 

5. Untuk merencanakan penggunaan tanah dibutuhkan paling tidak data   

penggunaan tanah saat ini dan data kemampuan tanah ………………………(B/S) 
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6. Survei dan evaluasi tanah diperlukan untuk memberikan informasi dalam      

proses perencanaan penggunaan tanah  ………………………………………(B/S) 

7. Pelaksanaan atau implementasi perencanaan penggunaan tanah juga harus 

memperhatikan perencanaan keuangannya …………………………………..(B/S) 

8. Faktor lingkungan tidak perlu diperhatikan karena dalam perencanaan  

penggunaan tanah faktor kemampuan tanah sudah dipertimbangkan  ……….(B/S) 

9. Pertambahan penduduk perlu dipertimbangkan dalam perencanaan penggunaan 

tanah karena masyarakat yang akan menggunakan tanah nantinya …………..(B/S) 

10. Perencanaan penggunaan tanah yang baik adalah perencanaan yang dalam 

penyusunannya melibatkan pemerintah, sektor terkait, dan masyarakat ……..(B/S) 
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                          PENYUSUNAN PERENCANAAN  

                         PENGGUNAAN TANAH 
 

 

Kegiatan Belajar 1. Landasan Hukum  

Dasar hukum yang utama dalam pengelolaan pertanahan adalah Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria atau 

sering disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam kaitannya 

langsung dengan penggunaan tanah, terdapat 2 (dua) pasal dalam UUPA yaitu pasal 

14 dan pasal 15. Inti dari pasal 14 adalah bahwa kewajiban pemerintah untuk 

membuat rencana penggunaan tanah yang diatur oleh pemerintah daerah sesuai 

dengan keadaan daerahnya masing-masing yang diberlakukan setelah ditetapkan 

dalam peraturan daerah. Pasal 15 intinya bahwa setiap orang wajib untuk memelihara 

tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya. Dari kedua 

pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa pemerintah harus menyediakan tanah untuk 

seluruh aspek kegiatan masyarakat untuk pembangunan. Demikian halnya juga 

ditekankan bahwa tanah digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga 

perlu dijaga jangan sampai rusak. Tanah bisa memberi kemakmuran kepada rakyat 

banyak melalui kegiatan pembangunan di atasnya. Sementara tanah itu sendiri pada 

kenyataannya mempunyai dua segi yaitu segi penguasaan (hukum) dan segi 

penggunaan (fisik). Seseorang hanya dapat dengan tenang menggunakan sebidang 

tanah apabila yang bersangkutan menguasai tanah tersebut dalam salah satu bentuk 

hak. Dengan demikian dalam setiap pembangunan, semua pihak dituntut untuk 

mentaati peraturan perundang-undangan terutama peraturan yang menyangkut bidang 

pertanahan, terutama peraturan tentang penguasaan dan pemilikan tanahnya (bidang 

hukum), serta penggunaan dan pemanfaatan tanahnya (bidang fisik). 

MODUL 

II 
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Perencanaan Penggunaan Tanah merupakan bagian dari Perencanaan 

Penataan Ruang, karena tanah merupakan bagian dari ruang yang sangat penting. 

Penatagunaan Tanah harus berpedoman pada Tata Ruang Wilayah, baik tata ruang 

wilayah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu kegiatan 

penataan ruang tidak terlepas dari kegiatan penatagunaan tanah. Di dalam Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang disebutkan bahwa perencanaan 

tata ruang, struktur dan pola tata ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, 

dan tata guna sumberdaya lainnya. Dengan demikian, maka tata guna tanah 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tata ruang. Tata guna tanah merupakan 

substansi dari tata ruang. Secara filosofis tanah merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dengan kehidupan manusia. Tanah memegang peranan yang amat 

penting karena secara ekonomis, tanah adalah sumber kehidupan yang paling utama 

bagi petani. Tanah merupakan harta benda yang bersifat permanen dan merupakan 

tabungan yang terbaik untuk pengembangan hidup dan kehidupan manusia. Oleh 

karena itu, tidak seorangpun manusia yang tidak memerlukan tanah. Tanah 

merupakan unsur ruang yang sangat strategis dan pemanfaatannya terkait dengan 

penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah harus dilakukan secara konsekuen 

dan sistematis dengan berpedoman kepada kebijakan pertanahan dengan 

berlandaskan pada UUPA. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilaksanakan 

perencanaan penggunaan tanah. Penyelenggaraan penatagunaan tanah pada 

hakekatnya bertujuan untuk menjamin: (1) terwujudnya tertib penggunaan tanah dan 

tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup; (2) terarahnya peruntukan tanah 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ada kepastian penggunaan tanah bagi 

setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah;   

(3) terarahnya penyediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan 

yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sesuai dengan 

rencana tata ruang wilayah. 

adalah sebagai berikut: 
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1. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa: “bumi dan air, dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat”; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA) Pasal 2, 14, dan 15. Pasal 2 menentukan bahwa: “bumi, air dan 

ryang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 

tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat”. 

Makna kata dikuasai oleh Negara bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi adalah 

pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan 

dari bangsa Indonesia itu untuk pada tingkatan tertinggi: 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat dalam rangka masyarat yang adil dan makmur. 

Sementara itu Pasal 14 ayat (1) UUPA menentukan bahwa: mengingat Pasal 2, 

Pasal 9 serta Pasal 10, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat 

suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air 

dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: 

a. untuk keperluan Negara; 

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai 

dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; 

c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan 

lain-lain kesejahteraan. 

d. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. 
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Pada Pasal 14 ayat (2) menentukan bahwa: pelaksanaan rencana umum yang 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur 

persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk 

daerahnya sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing. Untuk itu maka 

Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah, baik Daerah Tingkat I (Provinsi), 

maupun Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Pasal 15 berbunyi: memelihara 

tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah 

kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan 

hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah. 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 

11. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi 

Kawasan Industri. 

Persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah oleh karena 

itu perlu diatur dalam perencanaan penggunaan tanah di wilayah tertentu. 
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Kegiatan Belajar 2. Survei Penggunaan Tanah dan Kemampuan Tanah 

Dalam rangka penyusunan perencanaan penggunaan tanah dibutuhkan data 

tentang tanah di lokasi perencanaan. Data yang diperlukan antara lain adalah adalah 

Data Penggunaan Tanah dan Data Kemampuan Tanah di suatu wilayah. Kedua jenis 

data tersebut diperoleh melalui survei baik melalui pengumpulan data secara teristris 

maupun fotogrametris. Secara terestris dimaksudkan bahwa surveyor harus survei ke 

lapangan untuk mengumpulkan data secara langsung yang diperlukan. Adapun 

pengumpulan data secara fotogrametris adalah dengan menggunakan data citra 

penginderaan jauh baik berupa foto udara maupun citra satelit. 

a. Suvei Penggunaan Tanah 

Survei penggunaan tanah adalah survei atau studi yang digunakan untuk 

mencatat berbagai aspek penggunaan tanah yang terdapat pada sat survei 

dilakukan. Oleh karenanya survey penggunaan tanah lebih ditujukan kepada 

survey penggunaan tanah sekarang (present landuse). Akan tetapi sering juga 

diartikan bahwa survei penggunaan tanah diartikan lebih luas yang dapat 

mencakup baik studi penggunaan tanah  sekarang maupun potensi penggunaan 

tanah di masa mendatang (Vink 1975, Roberton dan Stoner 1970 dalam Santun 

RP Sitorus (2017). Survei penggunaan tanah sekarang diperlukan untuk 

perencanaan penggunaan tanah karena dua alas an utama yaitu: (1) untuk dapat 

menunjukkan berbagai jenis penggunaan tanah yang ada di lapangan beserta 

lokasinya masing-masing, serta memberikan perkiraan keadaan atau situasi 

sekarang, (2) untuk memperoleh pengertian tentang penggunaan tanah sekarang 

yang dalam arti luas sebagai titik tolak untuk memutuskan kemungkinan-

kemungkinan mengadakan perubahan, penyempurnaan, pengembangan atau 

konservasi penggunaan tanah tersebut.  

Survei penggunaan tanah sekarang merupakan kegiatan yang relatif 

sederhana dan dapat dilakukan sebagai pekerjaan tersendiri. Survei potensi 

penggunaan tanah membutuhkan kegiatan yang lebih kompleks dan harus 
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merupakan bagian studi yang lebih luas. Meskipun seolah-olah terdapat 

pemisahan pada kedua kegiatan survei ini, pada kenyataannya survei tentang 

potensi penggunaan tanah juga mempertimbangkan keadaan penggunaan tanah 

sekarang. Survei penggunaan tanah sekarang ditujukan untuk mengumpulkan data 

tentang penggunaan tanah sekarang termasuk berbagai jenis tanaman dalam 

kaitannya dengan penyebaran spasialnya. Survei potensi penggunaan tanah lebih 

kompleks dalam tujuan dan implementasinya. Hampir semua survei potensi 

penggunaan tanah membutuhkan hasil survei tanah sebagai dasar dalam tahapan 

evaluasi sumberdaya tanah. Selanjutnya dalam tahapan berikutnya evaluasi 

potensi tanah dilakukan dengan menggunakan klasifikasi kemampuan tanah 

bahkan sampai pada kesesuaian tanah.  

 

b. Survei Kemampuan Tanah 

Data yang berhubungan dengan kemampuan tanah dapat dikelompokkan ke 

dalam enam kategori umum sebagai berikut: (1) kemampuan beradaptasi tanah, 

sebagai contoh untuk tanaman tertentu dan kegiatan usaha pertanian lainnya;     (2) 

produktivitas tanah, termasuk hasil dalam rupiah, jumlah (volume) jenis kegiatan 

yang berbeda; (3) bahaya areal, termasuk semua jenis bahaya-bahaya alami, 

ekonomis, dan sisial; (4) teknologi yang tersedia, yang menentukan terhadap 

kisaran kemungkinan untuk penggunaan tanah pada suatu lokasi tertentu; (5) 

kelayakan penggunaan tanah karena keragaman dalam teknologi, kebijakan 

pemerintah, dan keadaan alami dari lokasi; dan (6) kemampuan yang dikelaskan , 

termasuk evaluasi sifat-sifat tanah, iklim, fisiografik dan budaya.  

Penilaian kemampuan tanah dapat dilakukan melalui proses formal atau 

informa;. Dalam proses formal, potensi atau kemampuan sebidang tanah 

ditentukan melalui system klasifikasi yang dibakukan yang menilai kegunaan atau 

nilai dari lokasi tertentu untuk penggunaan khusus. Dalam menilai kemampuan 

tanah, digunakan 6 (enam) faktor penilai yaitu: (1) Lereng (kemiringan tanah); (2) 
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kedalaman Efektif Tanah; (3) Tekstur Tanah; (4) Drainase; (5) Erosi; (6) Faktor 

Pembatas (Gambut, Tutupan Batuan, Kegaraman). Untuk keperluan penilaian 

kemampuan tanah pada peta yang lebih besar skalanya (1:10.000 atau 1:5.000), 

selain factor-faktor pembatas tersebut masih ditambah lagi dengan faktor 

Kemasaman Tanah (Anonim, 1983). 

Proses penilaian kemampuan tanah secara informal, biasanya dilakukan 

dengan menggunakan sistem rating yang dikembangkan. Sebagai contoh misalnya 

seseorang ingin mendirikan sebuah restoran atau toko buku atau salon kecantikan, 

pertama sekali harus memilih lokasi yang tepat guna berdasarkan atas persepsinya 

terhadap faktor-faktor lokasi yang penting untuk keberhasilan usahanya tersebut. 

Refleksi ini mungkin juga timbul pada tingkat setengah sadar, dan bagi individu 

yang terlibat, lokasi tersebut dinilai dan dirasakan tepat atau salah untuk usaha 

tersebut.   
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Peraturan Perundang-undangan 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi 

Kawasan Industri. 

 

 

Latihan 

1. Sebutkan dasar hukum perlunya dibuat Perencanaan Penggunaan Tanah ! 

2. Terdapat pada peraturan perundang-undangan yang manakah keterkaitan antara 

Perencanaan Penggunaan Tanah dengan Perencanaan Tata Ruang ? 

3. Mengapa perlu dibuat Perencanaan Penggunaan Tanah ? 

4. Jelaskan jenis survei penggunaan tanah yang dibutuhkan dalam rangka 

mengumpulkan data untuk menyusun Perencanaan Penggunaan Tanah ! 

5. Jelaskan cara melakukan survey kemampuan tanah secara formal dan informal ! 

 

Rangkuman 
 

Landasan hukum terkait dengan Perencanaan Penggunaan Tanah terdiri dari 

peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden, maupun Keputusan Presiden. Peraturan perundang-undangan 

tersebut pada hakekatnya berhubungan dengan persoalan perencanaan, pertanahan 
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dan juga lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena Perencanaan Penggunaan 

Tanah itu dibuat bukan hanya untuk saat ini saja tetapi untuk kebutuhan di masa yang 

akan datang. Oleh karena itu keterpaduan acuan terhadap peraturan perundang-

undangan itu sangatlah dibutuhkan demi untuk terlaksananya Perencanaan 

Penggunaan Tanah itu sendiri. 

Dalam rangka mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menyusun 

Perencanaan Penggunaan Tanah diperlukan survei baik di lapangan termasuk 

pengolahan datanya. Data yang paling penting adalah data penggunaan tanah dan 

data kemampuan tanah. Data penggunaan tanah diperoleh melalui survei penggunaan 

tanah. Survei penggunaan tanah yang diperlukan adalah sutvei penggunaan tanah 

sekarang (present landuse) dan survei potensi penggunaan tanah yang akan datang. 

Data kemampuan tanah diperoleh dari hasil survei kemampuan tanah. Survei 

kemampuan tanah bisa dilaksanakan secara formal maupun informal. Secara formal 

dilakukan dengan survei lapangan dengan melakukan survei terhadap faktor-faktor 

kemampuan tanah seperti lereng, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase, 

erosi, dan faktor-faktor pembatas kemampuan tanah seperti permukaan tanah 

berbatu-batu, tanah bergambut, kegaraman dan kemasaman tanah. Survei 

kemampuan tanah secara informal dilakukan dengan merencanakan penggunaan 

tanah apa yang akan dibangun, tentunya dengan mempertimbangkan kelayakan usaha 

yang akan dilakukan di lokasi tersebut.  

 

Tes Formatif 

 
Pilihlah jawaban B jika benar dan S jika salah.  

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan Perencanaan 

Penggunaan Tanah adalah Pasal 14 dan 15 UUPA ……………………….   (B/S) 

2. Undang-Undang yang terkait tetapi tidak langsung dengan Perencanaan 

Penggunaan Tanah adalah Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2007 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  …………………...   (B/S) 
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3. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa itu tercantum pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 …………………………………………(B/S) 

4. Amanat yang menyatakan bahwa perencananan dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah itu tercantum pada Pasal 14 UUPA ………………………………...(B/S) 

5. Adapun Pasal 15 UUPA menyatakan bahwa bumi dan air dan ruang angkasa 

serta kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh Negara ……………….(B/S) 

6. Untuk menyusun Perencanaan Penggunaan Tanah dibutuhkan data yang    

berasal dari survei penggunaan tanah dan kemampuan tanah ………………(B/S) 

7. Survei sosial ekonomi masyarakat di daerah perencanaan juga diperlukan    

untuk mengetahui jenis penggunaan tanah apa yang harus direncanakan ….(B/S) 

8. Survei kemampuan tanah pada dasarnya diperlukan untuk mengumpulkan      

data tentang kemiringan tanah atau lereng ………………………………….(B/S) 

9. Pada survei kemampuan tanah faktor pembatas kemampuan tanah seperti   

daerah bergambut, berbatu-batu, bergaram juga diperlukan ………………..(B/S) 

10. Data penggunaan tanah dan kemampuan tanah selanjutnya dianalisis untuk   

mengetahui jenis penggunaan tanah apa yang harus direncanakan …………(B/S)  
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                              PERKEMBANGAN PROSES 

                                       PENYUSUNAN PERENCANAAN 

PENGGUNAAN TANAH 
 

Kegiatan Belajar 1. Tipe Perencanaan Penggunaan Tanah  

Seperti halnya perencanaan di bidang lain, perencanaan penggunaan tanah 

juga ada dua pendekatan yaitu perencanaan yang terpusat (top down planning) yang 

dilakukan terpusat oleh para pakar perencana. Pendekatan ini merupakan pendekatan 

konvensional atau pendekatan institusional. Proses perencanaan  mengejar prosedur 

sistematis klasik, survei teknis atas dasar rencana yang dirancang secara terpusat oleh 

lembaga-lembaga pemerintah yang dikerjakan oleh para professional perencanaan 

untuk memenuhi tujuan yang diputuskan secara terpusat. Pendekatan ini cenderung 

kaku. Orang-orang yang menggunakan tanah atau pengelola tanah tidak pernah 

dilibatkan dalam konsultasi dan menyampaikan pendapatnya. Biasanya pengguna 

tanah hanyaa dijadikan responden dalam survei sosial ekonomi melalui kuesioner dan 

tidak mempunyai peran yang besar dalam proses perencanaan penggunaan tanah. 

Kurangnya konsultasi menyebabkan pengucilan masyarakat local dan 

pengetahuannya tentang perencanaan yang akan dilakukan. Hal ini menyebabkan 

perencanaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat lokal sehingga 

rencana yang dibuat sering tidak dapat dilaksanakan. Kelemahan pendekatan top-

down yang masih konvensional ini menyebabkan pengembangan pendekatan kedua 

yatu perencanaan penggunaan tanah partisipatif.  

Perencanaan penggunaan tanah yang kedua adalah perencanaan penggunaan 

tanah partisipatif yang berpusat pada orang. Pendekatannya disebut pendekatan 

bottom-up yang melibatkan stakeholders dan mengakui perbedaan yang ada dari satu 

tempat ke tempat lain sehubungan dengan kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, 

dan kondisi lingkungan. 

MODUL 

III 
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Perencanaan penggunaan tanah bersifat fleksibel dan adaptif, dalam arti 

bahwa metode yang digunakan dapat dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan 

tertentu. Perencanaan perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, kapasitas, 

serta aturan dan struktur kelembagaan setempat mengikuti prinsip-prinsip yang ada. 

Perencanaan penggunaan tanah harus bisa mengambil bentuk yang berbeda, hal ini 

misalnya dengan menghasilkan rencana penggunaan tanah yang sangat rinci atau 

sketsa sederhana yang mendokumentasikan beberapa fitur spasial dan rencana 

pembangunan daerah. Ada situasi dimana setidaknya dimasukkan beberapa aspek 

spasial ke dalam pendekatan perencanaan pembangunan yang merupakan langkah 

besar ke depan. Integrasi Perencanaan Penggunaan Tanah partisipatif secara umum 

bertujuan untuk mengenalkan atau meningkatkan pendekatan perencanaan tata ruang 

lengkap pada tingkat lokal. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada, seluruh 

pendekatan dari persiapan, perencanaan dan evaluasi dirancang, diuji, terlembaga dan 

dilakukan secara partisipatif. Terkadang ada lembaga-lembaga lokal tidak memiliki 

kapasitas untuk mengenalkan perencanaan penggunaan tanah yang kompleks. Dalam 

hal terjadi seperti ini, alternatifnya adalah hanya mencakup beberapa aspek spasial ke 

dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Jika selama ini perwakilan lokal hanya 

menyiapkan daftar kebutuhan bagi pemerintah, pada saat ini hanya bisa memetakan 

sesuai dengan keinginannya seperti misalnya keinginan adanya perkembangan 

infrastruktur. Jika hal ini dilakukan secara partisipatif dan melibatkan diskusi 

terhadap infrastruktur yang sudah ada dan yang akan dibangun. Hal ini merupakan 

peningkatan yang signifikan dalam proses perencanaan.  

 

Kegiatan Belajar 2. Perkembangan Proses Perencanaan Penggunaan Tanah  

Perencanaan Penggunaan Tanah yang berkembang dari waktu ke waktu 

sering terjadi melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: (1) tahap perencanaan penggunaan tanah 

top-down, (2) tahap perencanaan penggunaan tanah partisipatif, (3) perencanaan 

penggunaan tanah yang diintegrasikan dengan pengelolaan yang ada. Tahapan-
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tahapan ini tidak dipisahkan secara tegas. Umumnya perencanaan penggunaan tanah 

tahap pertama berdampingan dengan perencanaan penggunaan tanah tahap kedua. 

Kadang-kadang juga berdampingan dengan perencanaan penggunaan tanah tahap 

ketiga, dan seterusnya (Sitorus, 2017). 

Tahap pertama perencanaan penggunaan tanah ini merupakan pendekatan 

top-down perencanaan oleh para ahli. Pendekatannya sangat ilmiah, beberapa 

langkah perencanaan diidentifikasi mana yang perlu dilakukan satu per satu. Produk 

akhirnya berupa dokumen tertulis disertai dengan peta yang sangat rinci. Elaborasi 

rencana penggunaan tanah umumnya membutuhkan waktu beberapa tahun. Sebagian 

besar waktu digunakan untuk penyelidikan dan validasi data. Sementara itu 

rekomendasi untuk tindakan sering tetap sangat umum dan kurang rinci. Dalam 

banyak kasus, rencana operasional tidak termasuk atau tidak ada atau sangat sedikit 

perdebatan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders). Rencana 

Kementerian sektor umumnya tidak dianggap dan tidak ada pertukaran atau 

perencanaan bersama masyarakat dalam bentuk lokakarya. Demikian juga ada 

kemungkinan tidak ada hubungannya dengan perencanaan keuangan. Sebagian dari 

rencana ini segera hilang atau hanya tersimpan. Penggunaan praktis baru di kemudian 

hari terutama yang memungkinkan adanya analisis time-line perubahan penggunaan 

tanah di daerah tertentu karena menunjukkan bagaimana tanah digunakan 20 atau 30 

tahun yang lalu. 

Tahap kedua adalah perencanaan penggunaan tanah partisipatif. Pada 

awalnya, perencanaan penggunaan tanah partisipatif sering terbatas pada latihan 

khusus di desa-desa dan masyarakat yang dipilih. Hal ini umumnya dihubungkan 

dengan pengujian jangka pendek dan validasi praktik penggunaan tanah yang 

inovatif. Berhubung kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan 

kurangnya partisipasi penduduk lokal pada tahap sebelumnya, penekanan sekarang 

memakai koordinasi antara pemangku kepentingan serta pengembangan lebih lanjut 

dari alat partisipatif berupa Participatory Rural Apraisal (PRA). Integrasi antara 
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Pemerintah Daerah, Penduduk Lokal, Kementerian, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

dan lainnya menjadi praktik yang umum dilakukan. Secara lokal, hasil praktis dapat 

dicapai dengan sangat baik, tetapi ada batasan untuk implementasinya. Rencana 

penggunaan tanah lokal jarang diintegrasikan ke dalam perencanaan penggunaan 

tanah pada tingkat yang lebih tinggi.    

Tahap ketiga adalah perencanaan penggunaan tanah yang dimasukkan ke 

dalam mekanisme manajemen yang ada. Apabila proses partisipatif yang dilakukan, 

maka hal ini dilakukan dengan cara perluasan strategi. Rencana penggunaan tanah 

dibuat pada tingkat yang lebih tinggi termasuk pengalaman setempat (lokal) dan 

koordinasi antar stakeholder serta debat publik. Koneksi mekanisme pendanaan telah 

ditetapkan, termasuk pembayaran jasa lingkungan dan penggabungan petani kecil. 

Semakin lama semakin banyak perencanaan penggunaan tanah yang diintegrasikan 

ke dalam struktur manajemen yang ada, perencanaan penggunaan tanah akan 

semakin menjadi lebih baik dan umumnya perencanaannya diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.   
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Latihan 

1. Ada berapa macam tipe perencanaan penggunaan tanah ? Sebutkan ! 

2. Perencanaan penggunaan tanah yang melibatkan masyarakat lokal disebut 

perencanaan apa ? Jelaskan ! 

3. Perencanaan penggunaan tanah yang integratif adalah perencanaan yang 

bagaimana ? Jelaskan ! 

4. Ada berapa tahapan perencanaan penggunaan tanah pada umumnya ? Sebutkan ! 

5. Apa yang dimaksud dengan Participatory Rural Apraisal dalam perencanaan 

penggunaan tanah ? Jelaskan ! 

 

Rangkuman 

Perencanaan penggunaan tanah bisa disusun dengan menggunakan berbagai 

tipe antara lain tipe top-down, tipe buttom-up dan gabungan kedua tipe tersebut. Sifat 

perencanaannya adalah fleksibel dan adaptif dalam arti bahwa perencanaan tersebut 

bisa dimodifikasi berdasarkan keadaan tertentu dengan menyesuaiakan kondisi 

setempat pada suatu saat. Aspek spasial merupakan aspek yang harus 

dipertimbangkan dalam pendekatan perencanaan pembangunan termasuk 

perencanaan penggunaan tanah. Seluruh pendekatan dari persiapan, perencanaan dan 

evaluasi dirancang, diuji, terlembaga dan dilakukan secara partisipatif. Kadang-

kadang ada lembaga-lembaga lokal tidak memiliki kapasitas untuk mengenal 

perencanaan penggunaan tanah yang kompleks. Alternatif solusinya adalah hanya 

mencakup beberapa aspek spasial ke dalam kegiatan perencanaan pembangunan. 

Terdapat tiga tahapan perencanaan penggunaan tanah yaitu tahap 

perencanaan penggunaan tanah top-down, tahap perencanaan penggunaan tanah 

partisipatif, dan tahap perencanaan penggunaan tanah yang diintegrasikan dengan 

pengelolaan yang ada. Tahapan tersebut tidak dipisahkan secara tegas, seringkali 

diintegrasikan satu dengan yang lain. 
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Tes Formatif 

Pilihlah jawaban B jika benar dan S jika salah.  

1. Tipe perencanaan penggunaan yang sering digunakan dalam menyusun rencana 

penggunaan tanah adalah tipe partisipatif ……………………………............(B/S) 

2. Masing-masing tipe perencanaan penggunaan tanah mempunyai kelebihan 

maupun kekurangannya ………………………………………………………(B/S) 

3. Tipe perencanaan penggunaan tanah top-down biasanya digunakan oleh 

pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat …………………………….(B/S) 

4. Perencanaan penggunaan tanah yang disusun bersifat fleksibel dan adaptif…(B/S) 

5. Bottom-up adalah salah satu tipe perencanaan penggunaan tanah yang hanya 

ditujukan sesuai dengan keinginan pemerintah sebagai perencanaanya ……..(B/S) 

6. Perkembangan tahapan proses perencanaan penggunaan tanah dimulai dengan 

disusunnya perencanaan penggunaan tanah secara partisipatif ………………(B/S) 

7. Tahapan perencanaan penggunaan tanah partisipatif selalu dikoordinasikan 

dengan masyarakat lokal ……………………………………………………...(B/S) 

8. Rencana penggunaan tanah lokal jarang diintegrasikan dengan rencana 

penggunaan tanah pada tingkat yang lebih tinggi ……………………………(B/S)   

9. Tahapan perencanaan penggunaan tanah yang diintegrasikan dengan     

pengelolaan yang ada seringkali menghasilkan perencanaan yang baik …….(B/S) 

10. Pada perencanaan penggunaan tanah yang diintegrasikan dengan pengelolaan 

dipertinbangkan juga segi keuangannya …………………………………….(B/S) 
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                          PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH  

                        UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN 
 

 

Kegiatan Belajar 1. Perencanaan Penggunaan Tanah Untuk Penyusunan        

Rencana Tata Ruang  

 

Rencana Tata Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional 

yang aman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan 

ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan 

lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam 

dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan 

terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap 

lingkungan akibat pemanfaatan ruang.  

Penggunaan Tanah merupakan suatu kegiatan yang bersifat dinamis sesuai 

dengan dinamika masyarakat. Di dalam mengatur penggunaan tanah ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan diantaranya bahwa tanah yang menjadi obyek dalam 

perencanaan hampir sebagian besar sudah dilekati akan hak (Hak Milik, Hak Pakai, 

Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha). Untuk itu di dalam merencanakan 

penggunaan tanah pada tahapan perencanaan penggunaan tanah harus didahului 

dengan kegiatan survei dan beberapa kajian serta analisis. 

Perencanaan penggunaan tanah memiliki keterkaitan dalam berbagai aspek 

diantaranya adalah dalam rencana pembangunan kota. Dalam membangun suatu 

lokasi khususnya untuk pengembangan kota di dalam penataan ruang harus 

memperhatikan berbagai hal yakni: 

1. Menghindari pengurangan pada tanah-tanah yang masih subur; 

2. Diarahkan untuk memanfaatkan tanah yang kurang produktif dan kurang subur, 

sehingga lokasi ini yang tadinya tidak produktif dan sudah tidak dapat 

MODUL 

IV 
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dikembangkan untuk areal pertanian/perkebunan menjadikan tanah tersebut 

memiliki potensi dan nilai ekonomi; 

3. Menghindari adanya pemindahan penduduk. Bahwa pemindahan penduduk 

bukan hanya memindahkan masyarakat secara fisik semata, namun dalam 

pemindahan tersebut terdapat nilai-nilai lain yang harus dipertimbangkan yakni 

nilai ekonomi kaitannya dengan mata pencaharian penduduk, nilai sosial dan 

nilai budaya; 

4. Dalam melakukan pembangunan disyaratkan untuk mencegah terjadinya 

kerusakan ataupun harus mampu mencegah pencemaran lingkungan.  

Dalam konteks ini, selanjutnya apa peran yang dapat diberikan Kementerian 

ATR/BPN dalam penyediaan tanah untuk menunjang keberhasilan program 

pembangunan. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: 

1. Menyediakan tanah secara fisik, dalam konteks ini maka BPN memiliki berbagai 

data base terkait bagaimana dan dimana serta berapa luasan tanah yang masih 

tersedia untuk pembangunan. Lokasi-lokasi yang memungkinkan dan mudah 

untuk dilakukan pembangunan adalah pada tanah-tanah negara/tanah yang 

dikuasai oleh negara sehingga terhadap tanah-tanah tersebut dapat diberikan suatu 

hak kepada instansi yang bersangkutan yang membutuhkan tanah untuk 

pembangunan. 

2. BPN menyediakan berbagai data terkait bagaimana riwayat tanah, data spasial 

dan persil tanah, peta kemampuan tanah, neraca penatagunaan tanah serta data 

penunjang lainnya yang dapat digunakan untuk keperluan proyek pembangunan 

(Hasni, 2010).  

Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 pada pasal 33 mengatur tentang 

pelaksanaan penggunaan tanah, beberapa hal terkait penggunaan tanah kaitannya 

sebagai berikut:  
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1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana 

tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penggunaan tanah, penggunaan 

air, penggunaan udara, dan penggunaan sumber daya alam lainnya; 

2) Penggunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana 

dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi 

pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah 

dari pemegang hak atas tanah. 

3) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas 

pertama bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak. 

Rencana tata ruang suatu wilayah memiliki peranan penting dalam menjaga 

keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Ketika keinginan 

masyarakat dan perkembangan perekonomian dibiarkan begitu saja maka dapat 

berimplikasi pertumbuhan ekonomi meningkat namun degradasi lingkungan akan 

semakin parah terjadi. Pola keseimbangan ini harus dijaga salah satunya melalui 

sistem rencana tata ruang yang di dalamnya terdapat pola ruang dan struktur ruang.  

Saat ini permasalahan tata ruang baik skala makro maupun mikro menjadi 

perhatian dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan yang tidak akan 

bertambah namun pertumbuhan penduduk dan kepentingan pembangunan yang terus 

meningkat tentunya membutuhkan tanah.  Selain itu adanya penanaman modal dan 

kepentingan pertumbuhan ekonomi seringkali mengakibatkan perubahan alih fungsi 

lahan. Beberapa perusahaan ataupun pemodal skala besar seringkali membutuhkan 

tanah untuk usaha perkebunan (monokultur) khususnya ekspansi perkebunan sawit 

yang akhirnya mendesak beberapa lahan yang difungsikan sebagai kawasan resapan 

air.  Untuk itu maka peran tata ruang sangatlah penting dalam merencanaakan 

penggunaan tanah guna  mengembangkan wilayah secara optimal sehingga mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun tidak merusak lingkungan.   

Permasalahan yang terjadi terkait pemanfaatan lahan terkait pertumbuhan 

penduduk yang meningkat diantaranya adalah: 
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a. Terbatasnya tanah yang tersedia untuk berbagai fungsi peruntukan 

b. Pemanfaatan dan pengelolaan tanah serta pola tata ruang yang belum 

sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh 

c. Penggunaan tanah yang terjadi seringkali terjadi penyimpangan dari arahan pola 

peruntukannya 

d. Persaingan dalam mendapatkan lokasi tanah yang didukung atau yang 

berdekatan dengan pusat perkotaan, pusat perekonomian  

e. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami dan melaksanakan 

kepatutan dan kewajiban sebagai warga negara (Ridwan, 2008).  

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perubahan 

beberapa kewenangan pusat menjadi kewenangan daerah menjadikan setiap daerah 

memiliki keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang 

ada khususnya sumber daya lahan yang semakin terbatas ketersediaannya. Dengan 

adanya sistem otonomi daerah ini maka secara otomatis wewenang penyelenggaraan 

penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah yang di dalamnya mencakup 

kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang 

didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Sehingga 

dalam peraturan disebutkan bahwa kebijakan penataan ruang terdiri dari: 

1. Penataan ruang secara menyeluruh meliputi seluruh wilayah kesatuan nasional 

Republik Indonesia; 

2. Penataan Ruang wilayah provinsi; 

3. Penataan Ruang wilayah kabupaten dan wilayah kota 

Perlindungan dan upaya keseimbangan lingkungan pada wilayah kota diatur 

melalui kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau sejumlah minimal 30% dari 

seluruh total luas wilayah yang ada dalam kota tersebut.  Di dalam penataan ruang 

terdapat sistem pendekatan kegiatan utama yakni penataan ruang kawasan perkotaan 

dan pelaksanaan penataan ruang kawasan pedesaan.  Di dalam penataan ruang 
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pedesaan dilaksanakan pada wilayah bagian Kabupaten dimana pada kawasan 

tersebut terdapat ciri-ciri kawasan pedesaan  

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 ini maka 

penyusunan tata ruang sudah hampir semua dilakukan oleh setiap Kabupaten/Kota di 

seluruh Indonesia, meskipun masih terdapat pula beberapa daerah yang memiliki 

kebijakan peraturan terkait tata ruang yang telah di tetapkan pada tahun 1990-an. Dan 

ada beberapa pula Kabupaten yang belum melakukan review terhadap tata ruang 

yang semestinya harus dilakukan review karena sudah terdapat perubahan dan 

dinamika aktivitas perekonomian, lingkungan dan dinamika kondisi sosial 

masyarakat. Ruang dalam konteks tata ruang terdiri dari ruang darat, ruang laut dan 

ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lain  

hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Di dalam UU  

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa rencana tata 

ruang harus dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan 

sehingga mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan 

sumber daya buatan serta mampu memberikn perlindungan terhadap fungsi ruang  

dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan 

ruang. Dan dalam peraturan ini juga mengamanahkan bahwa dalam kaidah penataan 

ruang harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata 

ruang wilayah.   

 Sektor pertanian dalam artian luas mencakup pengusahaan hutan produksi, 

pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hotikultura, dan budidaya 

perikanan baik yang diusahakan secara tradisional maupun dalam bentuk agribisnis. 

Dengan konteks ini maka pengembangan dan rencana penggunaan tanah yang 

dilakukan untuk pertanian tentunya membutuhkan tanah dengan skala luas atau 

 

Kegiatan Belajar 2. 

 

Perencanaan Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan  

Pertanian 
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setidaknya lebih luas daripada penggunaan tanah untuk non-pertanian.  Sebagai 

contohnya untuk pengembangan-pengambagan usaha perkebunan atau pengelolaan 

hutan produksi yang ada di wilayah hutan produksi memiliki cakupan lahan yang 

sangat luas hingga ratusan hektar.   

Upaya yang dilakukan untuk mengatur penggunaan tanah pada wilayah 

pertanian digunakan model WTU (Wilayah Tanah usaha). Faktor-faktor yang 

digunakan untuk mengukur dan menentukan wilayah tanah usaha ini menggunakan 

faktor lereng dan faktor ketinggian.  

1. Ketinggian 

Indonesia merupakan salah satu daerah yang memiliki iklim dominan 

berupa iklim panas. Karena Indonesia hanya terdapat 2 musim (kemarau dan 

penhujan) maka perbedaan iklim tersebut tidak terletak pada waktu yakni tidak 

seperti di luar negeri yang terdapat 4 musim yang memiliki perbedaan sangat 

signifikan. Kondisi perubahan ilkim sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman, dan faktor yang berpengaruh terhadap suhu adalah ketinggian. 

Pengelompokan ketinggian dalam sistem WTU sendiri dibagi menjadi beberapa 

kriteria sebagai berikut: 

a) Daerah antara 0 - ± 10 meter dan 10 - ± 25 meter 

Daerah ini memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan lokasi pertanian 

dan memiliki ketinggian yang cukup potensial untuk pertumbuhan tanaman. 

Pada ketinggian ini tingkat kecukupan air dapat lebih terpenuhi dibandingkan 

dengan daerah-daerah dengan ketinggian di atasnya.  Pada ketinggian ini 

sebagian besar penduduk juga tinggal di area ini. Kondisi tanahnya yang 

relative datar sangat memungkinkan penduduk banyak yang bermukim 

sehingga kepadatannya biasanya lebih tinggi. Beberapa lokasi dengan 

ketinggian ini banyak terdapat di pulau jawa.  
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b) Daerah antara 25 meter – 500 meter 

Pada daerah ini sebagain besar merupakan daerah pertanian yang baik. Akan 

tetapi jumlah tanah yang kondisinya datar dan dapat diairi dengan sudah 

relative berkurang pabila dbandingkan dengan tanah dengan ketinggian pada   

0 - ± 25 m.  

c) Daerah antara 500 – 1000 meter 

Daerah ini merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim tropika  

dan daerah yang beriklim sedang. Pada ketinggian ini tumbuhan tropika masih 

dapat tumbuh namun tidak lagi berkembnag dengan baik. Pada daerah ini 

misalnya tanaman karet masih dapat tumbuh namun sudah tidak lagi 

menghasilkan getah dengan jumlah yang maksimal. Di daerah ini curah hujan 

biasanya sudah lebih banyak di bandingkan dengan daerah di bawahnya, 

sehingga pada lokasi ini tutupan vegetasi yang memiliki kerapatan tinggi 

sangat dibutuhkan untuk mengurangi dan mencegah erosi.  

d) Daerah di atas 1000 meter 

Daerah ini sudah tidak masuk daerah tropika, karena pada daerah ini sudah 

memiliki suhu rata-rata cukup rendah atau pada daerah ini sudah termasuk 

pada daerah dingin. Arahan panggunaan lahan pada daerah ini lebih baik untuk 

dihutankan saja sebagai upaya perlindungan bagi daerah di bawahnya, karena 

upaya penanaman tanaman perkebunan sudah tidak efektif lagi untuk daerah 

ini.   

  

2. Lereng 

Lereng memiliki peran penting dalam sistem pertanian. Lereng dengan 

kemiringan 40 % sudah tidak dapat lagi di arahkan penggunaan tanahnya untuk 

area pertanian. Pada daerah yang memiliki kemiringan lereng terjal arahan 

penggunaanya disarankan untuk kawasan lindung.  Di daerah ini sangat 

disarankan untuk tidak digunakan sebagai areal pemukiman, karena beberapa 
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lereng yang terjal memiliki potensi adanya longsor yang dapat mengakibatkan 

jumlah kerugian dan kerusakan yang cukup tinggi apabila lokasi tersebut masih 

dipaksanakan sebagai kawasan pemukiman.  Pada areal yang memiliki 

kemiringan lereng terjal ancaman erosi dan longsor yang cukup membahayakan 

tentunya harus mendapatkan perlakuan secara khusus, misalnya saja jenis 

komoditas tanaman yang disarankan pada areal dengan kemiringan terjal lebih 

dari 30 % lebih disarankan untuk ditanami dengan jenis tanaman keras dengan 

tutupan vegetasi atau jenis daun yang tidak terlalu rimbun. Tanaman yang 

diutamakan untuk daerah ini adalah tanaman yang memiliki sistem perakaran 

menunjam hingga ke dalam bukan tanaman yang memiliki akar serabut dan 

tanaman yang memiliki daun lebat yang akan memperberat beban bagi tanah 

yang kondisinya sudah memiliki kemiringan lereng yang tinggi.   

Selain memperhatikan kedua faktor tersebut dalam menentukan dimana 

saja lahan pertanian yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan tanah. 

Penggunaan tanah juga difungsikan agar lahan yang masih tersedia dapat diatur 

dan dikelola agar ketersediaan lahan pertanian tetap atau dapat bertambah. Hal ini 

dikarenakan perkembangan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi 

seringkali harus mendesak ketersediaan lahan pertanian yang kondisinya masih 

subur.  Bagaimana melakukan perencanaan agar lahan untuk pertanian tidak 

mengalami penurunan sehingga ketahanan pangan tetap terjaga menjadi salah 

satu tujuan dalam perencanaan tata guna lahan.  Sistem insentif dan disinsentif 

hendaknya diterapkan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan 

agar keberadaannya tidak terancam semakin menyempit. Pengembangan untuk 

usaha untuk lahan pertanian dengan sistem vertikal dengan menggunakan 

teknologi baru hendaknya juga mulai diterapkan dan dikembangkan di Indonesia 

khususnya pada kota-kota besar dimana ketersediaan lahan nya semakin 

menyempit. Pemanfaatan teknologi ini tentunya dapat mengoptimalkan lahan 
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pertanian yang semakin menyempit namun hasil yang dipanen berlimpah ruah 

serta terjadi efektifitas dan optimalisasi penggunaan tanah.   

Rencana penggunaan tanah yang dilakukan untuk pengembangan lahan 

pertanian juga dapat dilakukan melalui pencetakan sawah-sawah baru.  

Kementerian ATR/BPN tentunya memiliki andil yang sangat besar terhadap 

teciptanya lahan pertanian baru.  Penentuan lahan mana yang sesuai dan dapat 

dikembangkan untuk pencetakan sawah baru tentunya harus didukung oleh data 

yang lengkap.  Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk pencetakan lahan 

pertanian diantaranya terkait bagaimana kesuburan tanah, jenis tanah dan 

bagaimana ketersediaan air sebagai modal utama dalam pertanian. Beberapa hal 

yang seringkali terlupakan saat pemerintah melakukan upaya pencetakan sawah 

baru yakni tidak disertai dengan penyediaan sumber air ataupun saluran irigasi 

yang memadai, hal ini mengakibatkan lahan pertanian yang telah dibuka tidak 

dioptimalkan pemanfaatannya oleh masyarakat. Para petani hanya mampu 

mengusahakan tanaman pertanian di saat musim penghujan, sementara di saat 

musim kemarau hanya ditanami dengan tanaman tertentu yang tidak 

membutuhkan persediaan air terlalu banyak.  

Di dalam menentukan upaya mencetak lahan pertanian baru juga harus 

melihat bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga survei awal 

terhadap bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat, bagaimana kondisi 

kepemilikan tanah sawah yang diusahakan masyarakat akan berpengaruh 

terhadap keberhasilan program. Pencetakan sawah-sawah baru akan berhasil 

apabila dilaksanakan pada wilayah dimana terdapat banyak penduduk yang 

bekerja hanya sebagai buruh pada lahan pertanian atau pada lokasi dimana 

terdapat  petani yang hanya memiliki lahan pertanian dengan kondisi sempit dan 

terbatas. Pelaksanaan penyediaan tanah untuk pertanian tentunya harus di dukung 

pula oleh mata pencaharian dan pekerjaan masyarakat di sekelilingnya. 

Pendampingan dan bantuan terhadap pembibitan dan bantuan pelatihan cara 
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bertanam yang baik hendaknya juga perlu dilakukan dengan menggandeng 

Kementerian Pertanian.  

Upaya pengembangan pertanian juga dapat dilakukan terhadap tanah-

tanah yang sifatnya kritis, sebagai contohnya pada beberapa tanah bekas tambang 

misalnya bekas penambangan timah di daerah Bangka Belitung.  Kerusakan 

tanah dan tidak berfungsinya tanah akibat penambangan dapat dibudidayakan dan 

dimanfaatkan melalui proses dengan memanfaatkan teknologi tertentu, sehingga 

terhadap tanah kritis tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk pengembangan 

lahan pertanian.  Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tanah-tanah kritis ini 

tentunya membutuhkan kebijakan dan pendanaan yang dapat bersumber dari dana 

Coorporate Social Responsibility/CSR ataupun dari dana pemerintah serta 

swadaya masyarakat.  Upaya yang dilakukan ini diharapkan dapat mewujudkan 

lahan pertanian baru dan mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah 

kritis sehingga tidak terjadi penelantaran tanah pada lokasi bekas tambang.  

 Pengelolaan dan pembukaan lahan pertanian baru sebagaimana di atur 

dalam peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan dengan cara merusak 

ekosistem sebagai contoh pembukaan lahan dengan membakar lahan.  Sistem 

membuka lahan dengan cara demikian tentunya dapat merusak ekosistem dan 

mengakibatkan pencemaran udara yang berdampak buruk terhadap lingkungan 

dan kesehatan.  Melalui edukasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang 

berimplikasi terhadap aspek hukum apabila dilakukan pelanggaran serta melalui 

pendampingan kepada masyarakat maka upaya membuka lahan secara tepat yakni 

dengan menebang pepohonan liar ataupun rumput liar kemudian menjadikan 

material-material tersebut sebagai pupuk organik.  
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Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor: Per.15/MEN/VI/2007 merupakan perpindahan penduduk 

secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penduduk yang 

dipindahkan tersebut menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi 

pemukiman transmigrasi. Di dalam penyiapan permukiman untuk transmigrasi 

terdapat beberapa kegiatan diantaranya adalah upaya penyediaan tanah, perencanaan 

pemukiman dan pembangunan pemukiman. Di dalam menyediakan tanah untuk 

transmigrasi meliputi kegiatan pencadangan areal dan pengurusan Hak Pengelolaan 

untuk pembangunan transmigrasi yang tentunya harus disesuaikan dengan rencana 

tata ruang wilayah.  Kegiatan pencadangan areal untuk lokasi transmigrasi ini dapat 

ditetapkan melalui keputusan Gubernur atas rekomendasi yang diusulkan oleh 

Bupati/Walikota. Terhadap tanah yang dicadangkan untuk lokasi transmigrasi ini 

dilekati oleh hak berupa Hak Pengelolaan yaitu hak menguasai negara yang 

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada instansi pemerintah yang 

membidangi ketransmigrasian untuk dialokasikan sebagai pembangunan 

transmigrasi.   

Wilayah pengembangan transmigrasi atau sering disebut sebagai WPT 

merupakan hamparan wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan 

permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, sementara yang disebut lokasi 

pemukiman transmigrasi atau LPT merupakan lokasi potensial yang ditetapkan 

sebagai pemukiman transmigrasi untuk mendukung pusat  pertumbuhan wilayah 

yang sudah ada atau yang sedang berkembag sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah.  Di dalam kawasan transmigrasi terdapat hamparan lahan yang masuk dalam 

kawasan budidaya dan terletak pada wilayah administrasi otonom yang terdiri dari 

desa-desa bentukan transmigrasi, desa-desa yang ada pada sekitar pemukiman dan 

Kegiatan Belajar 3. Perencanaan Penggunaan Tanah Untuk Lokasi 

Transmigrasi 
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areal-areal yang potensial untuk pembangunan permukiman transmigrasi dan 

berpotensi pada pengembangan komoditas unggulan yang dihubungkan dalam satu 

kesatuan jaringan jalan sehingga keberadaan dan kegiatan transmigrasi tersebut 

diharapkan dapat mendorong tumbuhnya pusat perekonomian, pusat perkembangan 

desa dan pusat peradaban.  

Proses penyediaan tanah untuk lokasi transmigrasi yang pertama dilakukan 

adalah melihat kesesuaian dan rencana tata ruang yang ada pada daerah tersebut. 

Tanah yang dialokasikan untuk transmigrasi berasal dari tanah-tanah negara atau 

dapat pula berasal dari tanah hak. Terhadap lokasi tanah transmigrasi yang di 

dalamnya masih terdapat tanah hak maka harus terlebih dahulu dilakukan proses 

pembebasan hak atas tanah, sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara. Apabila 

beberapa lokasi tanah untuk transmigrasi yang masih masuk dalam kawasan hutan, 

maka sebelum tanah tersebut ditetapkan maka harus dilakukan pelepasan lahan pada 

kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah 

dilakukan pelepasan kawasan hutan maka pihak BPKH (Badan Pemantapan Kawasan 

Hutan). Apabila dalam wilayah transmigrasi masih terdapat di dalamnya kawasan 

hutan maka setelah terbit Surat Keputusan dari Kementerian Kehutanan dan 

Lingkungan Hidup (KLHK) maka untuk tahapan selanjutnya terhadap tanah tersebut 

dilakukan tata batas dan perubahan tata batas oleh BPKH.  

Syarat dalam melaksanakan penyediaan tanah untuk calon pemukiman 

transmigrasi harus memenuhi beberapa kriteria yakni: 

a. Clear yakni tanah yang akan disediakan harus jelas letak, luas dan batas fisik 

tanah yang digambarkan dalam peta; 

b. Clear yakni tanah tersebut harus  

- Bebas dari hak dan/atau peruntukannya dari pihak lain, bukti bahwa tanah ini 

bebas dituangkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari 

Kantor Pertanahan Setempat; 
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- Bebas dari hak adat/ulayat yang sah dan dituangkan dalam Berita Acara 

Penyerahan Hak Atas Tanah oleh masyarakat adat setempat; 

- Diprioritaskan pada Areal Penggunaan Lain (APL), atau berada dalam 

kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.   

Dalam proses pelaksanaan penyediaan tanah untuk lokasi transmigrasi pada 

tahapan proses pembukaan harus dihentikan apabila di lapangan terdapat kondisi: 

a. Kondisi tanah berbatu-batu besar dan berpasir kuarsa; 

b. Kondisi lahan/tanah memiliki kemiringan lebih dari 15 %. 

c. Kondisi tanah merupakan tanah berawa dan bergambut tebal sehingga tidak 

sesuai dengan upaya pembudidayaan tanaman.  

Untuk menentukan lokasi transmigrasi yang tepat tentunya dibutuhkan 

beberapa data dan peta.  Untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik lahan untuk 

lokasi penyediaan tanah transmigrasi setidaknya dibutuhkan: 

1. Peta dasar  

Peta ini digunakan untuk menentukan batas administrasi suatu daerah, 

mengetahui bagaimana jaringan transportasi terhadap rencana lokasi transmigrasi, 

dan juga informasi tempat penting (ibukota provinsi, kantor bupati/walikota, 

kantor desa, dsb). Pemanfaatan peta dasar dalam menentukan lokasi transmigrasi 

dapat membantu perencana untuk memberikan gambaran awal terhadap 

perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sebagai contoh jaringan jalan 

untuk memudahkan mencapai lokasi, pembangunan jembatan, dsb.  Selain itu 

rencana pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum juga dapat mendasarkan 

pada peta dasar, apakah memerlukan pembangunan sekolah, masjid, kantor 

puskesmas pembantu, dsb perlu direncanakan dengan baik agar masyarakat 

transmigrasi yang tinggal pada daerah tersebut merasa nyaman dengan 

tersedianya berbagai fasilitas dasar di dalam pemukiman masyarakat.   
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2. Peta lereng 

Lereng sangat berpengaruh terhadap pembagunan dan penyediaan tanah 

untuk transmigrasi. Terhadap tanah yang memiliki kelerengan lebih dari  15 % 

maka lokasi tersebut tidak disarankan untuk lokasi transmigrasi. Kondisi lereng 

yang curam tentunya menyulitkan dalam menjangkau lokasi transmigrasi, dan 

pada lokasi-lokasi tersebut memiliki tingkat erosi tinggi, selain itu lokasi 

transmigrasi yang memiliki kelerengan terjal memiliki ancaman potensi longsor 

yang akan membahayakan bagi penduduk yang tinggal pada lokasi tersebut.  Data 

tingkat kemiringan lereng tersebut dapat diperoleh dari peta rupa bumi ataupun 

dari peta topografi. Terhadap rencana lokasi transmigrasi apabila dijumpai 

terdapat kemiringan lereng lebih dari 15 % maka hendaknya lokasi tersebut 

dikeluarkan dari rencana transmigrasi, sehingga kita dapat menentukan daerah 

lain yang lebih layak dan memenuhi standar kemiringan lereng untuk pemukiman 

ataupun lahan garapan penduduk transmigrasi. Pada lokasi yang memiliki lereng 

terjal tidak hanya akan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat 

dikarenakan rawan longsor, namun terhadap lokasi yang memiliki kelerengan 

terjal maka pembangunan jaringan jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial akan 

sulit dilakukan. Perkembangan dan pola pengusahaan budidaya usaha pertanian 

ataupun perkebunan juga akan sulit dilakukan pada daerah yang memiliki lereng 

terjal serta berbukit-bukit. 

  

3. Peta Lahan Gambut 

Gambut merupakan salah satu lahan yang dibatasi terhadap arahan 

penggunaan dan pemanfaatan tanahnya.  Beberapa lahan gambut yang memiliki 

kedalaman lebih dari 3 meter pada lokasi tertentu penggunaan dan pemanfaatan 

tanahnya tidak diperbolehkan untuk pengembangan lahan khususnya untuk 

perkebunan kelapa sawit. Sebagaimana diatur dalam Pertaturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 
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menjelaskan bahwa setiap orang, perusahaan atau siapapun dilarang membuka 

lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; dilarang membuat saluran 

drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering; dilarang membakar lahan 

Gambut; dan/atau melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya 

kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut. 

 Sifat gambut sebagai spon yang berfungsi menyerap air ketika musim 

hujan sehingga mampu mencegah terjadinya banjir dan menyediakan air ketika 

musim kemarau menjadikan masyarakat di sekitar lahan gambut tidak mengalami 

kekeringan.   Kestabilan lingkungan dapat dijaga oleh keberadaan lahan gambut, 

sehingga lokasi transmigrasi tentunya tidak diizinkan apabila di dalamnya 

merupakan lahan gambut khususnya terhadap lahan gambut yang masuk dalam 

kawasan di lindungi dan dibatasi penggunaan dan pemanfaatan tanahnya.   

Sebagai upaya perlindungan lahan gambut Badan Restorasi Gambut 

yang dibentuk Presiden Joko Widodo berserta pemerintah melakukan penyusunan 

dan pemetaan terhadap kondisi lahan gambut.  Terhadap lahan gambut yang 

memiliki ketebalan lebih dari 3 meter  atau lebih dengan yang ketebalan kurang 

dari 3 meter selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan pemetaan.  Peta ini 

selanjutnya dijadikan sebagai dasar oleh instansi ataupun Kementerian lain 

ataupaun pihak swasta yang akan melakukan pengembangan usaha atau 

pembangunan untuk menentukan lokasi dengan menghindari lokasi-lokasi pada 

lahan gambut yang dilindung. Apabila lokasi yang diajukan untuk pembangunan 

atau pengembangan masuk dalam kawasan lahan gambut sebagaimana tertuang di 

dalam peta maka izin terhadap lokasi tersebut tidak diberikan, dan apabila ada 

sebagian yang masuk dalam wilayah lahan gambut maka terhadap izin tersebut 

ada sebagain yang harus dienclave sehingga clear dari lokasi perlindungan lahan 

gambut.  
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Perencanaan penggunaan tanah memiliki peran sangat penting terhadap 

pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Pengelolaan Sumber daya alam 

berkelanjutan dengan pembangunan berkelanjutan tentunya memiliki keterkaitan 

sangat erat. Di dalam konsep pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang 

berorientasi pada pengembangan ekonomi tetap harus memegang 3 prinsip yang 

pertama pembangunan yang dilakukan tidak terdapat proses pemborosan dalam 

penggunaan anggaran; kedua dalam melaksanakan pembangunan tidak ada dampak 

polusi dan kerusakan lingkungan dan yang ketiga pembangunan yang dilakukan 

harus dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Lebih lanjut Djajadiningrat 

(1992) menyampaikan bahwa pada prinsipnya di dalam pembangunan berkelanjutan 

ada beberapa hal prinsip yang perlu dilakukan yakni :1) dalam pelaksanaan 

pembangunan diwajibkan terdapat asas pemerataan dan keadilan, dalam hal ini 

keadilan dan pemerataan harus dirasakan tidak hanya bagi masyarakat yang tinggal di 

perkotaan saja, namun masyarakat yang ada di pinggiran dan pedalaman serta 

masyarakat khususnya pada daerah/wilayah timur juga harus mendapatkan 

pembangunan untuk memajukan kehidupan mereka; 2) di dalam pembangunan yang 

dilaksanakan juga harus terdapat keterkaitan antara manusia dan alam;                       

3) pembangunan yang dilakukan harus memiliki perspektif jangka panjang bukan 

hanya memikirkan perspektif atau keuntungan jangka pendek semata;                        

4) pembangunan yang dilakukan harus memikirkan dan mempertimbangkan 

keberlanjutan ekologis, hal ini penting dilakukan agar pembangunan yang 

dilaksanakan tidak merusak lingkungan, namun pembangunan yang dilaksanakan 

hendaknya sejalan dengan keberlanjutan lingkungan; 5) keberlanjutan ekonomi;       

6) keberlanjutan sosial budaya; 7) keberlanjutan politik; dan 8) keberlanjutan 

pertahanan dan keamanan.  

Kegiatan Belajar 4. Perencanaan Penggunaan Tanah Untuk Pengelolaan 

Sumberdaya Alam Berkelanjutan 
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Konsep dasar dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam diatur 

dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yakni Bumi, air dan kekayaaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak penguasaan yang diberikan kepada negara 

atas seluruh sumber daya alam ini mengandung makna bahwa negara mempunyai 

kewenangan untuk melakukan pengelolaan mengambil dan memanfaatkan sumber 

daya alam. Kewenangan yang dapat dilakukan negara dalam mengelola sumber daya 

alam  tersebut meliputi: 

a. Pemanfaatan sumber daya alam (eksploitasi) untuk sebesar besarnya bagi 

kemakmuran rakyat; 

b. Perlindungan, pemeliharaan dan pengendalian alam (lingkungan) dari kerusakan 

dan pencemaran. 

Dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam tersebut konsep yang 

dilakukan tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan, sehingga konsep 

pembangunan berkelanjutan merupakan perwujudan dari upaya pemanfaatan sumber 

daya alam yang hasilnya dapat dimanfaatkan saat ini hingga generasi yang akan 

datang. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, disebutkan bahwa: 

 Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas 

tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat, bertujuan 

untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

 

Terkait dengan hal tersebut di atas maka ruang lingkup lingkungan hidup 

Indonesia meliputi ruang, tempat NKRI yang berwawasan Nusantara dalam 

melaksanakan kedaulatan RI. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 

1997 diatur bahwa:  

(1) Kebijakana nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang memiliki 

kaitan erat dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi; 
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(2) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah 

sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.  

Dalam konteks ini maka penataan ruang yang disusun dan yang dilaksanakan 

harus memperhatikan konsep dan kebijakan terhadap pemeliharaan dan keberlanjutan 

lingkungan hidup/sumber daya alam. Menurut Ridwan (2008) menyebutkan bahwa 

instrument atau perangkat hukum yang mengatur tentang keberlanjutan lingkungan 

hidup/sumber daya alam meliputi beberapa instrument seperti: 

a. Perizinan 

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam, 

perizinan berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi boleh dan tidak bolehnya 

suatu kegiatan pembangunan ataupun proyek/kegiatan dilaksanakan. Di dalam 

perizinan juga berfungsi sebagai instrument yang bersifat untuk mencegah 

terhadap pengendalian pencemaran lingkungan/sumber daya alam. Dengan 

adanya kajian dan analisis yang dilakukan dalam proses perizinan maka dalam 

perizinan yang dikeluarkan akan memuat syarat-syarat/limitasi teknis tentang 

pertimbangan dikeluarkannya izin kegiatan.  

b. Buku Mutu 

Buku mutu merupakan tolok ukur limitatif yang bersifat teknis yang memberikan 

arahan dan pedoman sampai dimanakan proyek/pembangunan/sebuah kegiatan 

dapat diizinkan untuk beroperasi. Buku mutu ini berfungsi sebagai pedoman 

pengendalian pelaksanaan proyek/pembangunan/kegiatan untuk melindungi 

terjadinya kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam.  

c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

Pembangunan berkelanjutan diwujudkan dalam bentuk Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan/AMDAL. Sebagaimana dituangkan dalam pasal 18 ayat (1) 

UU nomor 23 tahun 1997 menyebutkan bahwa: 

Setiap izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak 

besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis 
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mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha 

dan/atau kegiatan.  
 

Di dalam dokumen AMDAL terdapat beberapa penilaian dan kajian yakni : 

1) Kajian terkait kondisi sosial dan ekonomi; 

2) Penelitian/kajian terhadap lingkungan, yang terdiri dari kajian biologis, flora 

      fauna dan penelitian sumber daya alam non-hayati (air, udara dan tanah) 

3) Penelitian teknis yang terdiri dari penelitian terhadap rencana kegiatan, jenis 

mesin produksi, jenis bahan baku utama, dan bahan baku penunjang yang 

akan dipakai.  

d. Tata Ruang Wilayah 

Tata ruang wilayah berfungsi untuk mewujudkan keserasian, 

perlindungan dan kenyamanan bagi terwujudnya pembangunan dan sumber daya 

alam berkelanjutan.  Menurut Ridwan (2008)  menyampaikan bahwa penegakan 

hukum terhadap aspek sumber daya alam dan lingkungan dapat dilaksanakan 

sejak awal, yaitu melalui penataan terhadap fungsi lingkungan hidup. Di dalam 

menata fungsi lingkungan dan sumber daya alam diawali dengan berbagai kajian-

kajian yang selanjutnya diwujudkan dalam dokumen perencanaan wilayah. 

Dalam konteks ini maka keberadaan perencanaan penggunaan tanah yang 

dituangkan dalam rencana  tata ruang menjadi sebuah landasan yuridis terhadap 

perlidungan sumber daya alam dan lingkungan serta menjadi instrument hukum 

bagi terwujudnya keberlanjutan sumber daya alam.   

 Dari berbagai kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan maka 

aspek sumber daya alam yang tersedia dan sifatnya terbatas ini harus dijaga 

kelestariannya.  Perencanaan penggunaan tanah memegang peran penting 

terhadap bagaimana skema yang dilakukan ketika pembangunan yang 

dilaksanakan tidak boleh berdampak terhadap rusaknya sumber daya alam.  
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Sebagaimana diatur Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 

Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah 

menyebutkan bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset bagi pembangunan 

nasional dan daerah sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu, baik antar 

sektor maupun antar tingkat pemerintahan.  Keanekaragaman hayati meliputi 

keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya 

yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan 

keanekaragaman genetik. Keanekaragaman hayati harus dilindungi agar tidak 

mengalami kepunahan, berbagai keanekaragaman hayati tersebut memberikan peran 

dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ketika kerusakan terjadi dan 

kepunahan terjadi maka kehidupan menjadi tidak seimbang dan dampak berdampak 

terhadap kerusakan serta ancaman bencana alam.  Sehingga dalam memanfaatkan 

keanakeragaman hayati harus bersifat berkesinambungan dalam artian kegiatan 

pemanfataan keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan cara dan tingkat yang 

tidak menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati sehingga potensinya dapat 

terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan 

datang.  

Upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati dilakukan melalui upaya 

konservasi sumber daya alam hayati. Pelestarian biodiversitas bertujuan untuk 

mengawetkan makhluk hidup agar tidak mengalami kepunahan.  Perlindungan alam 

ini merupakan melindungi flora, fauna dan ekosistem. Perlindungan tersebut 

diwujudkan dalam upaya perlindungan ketat tanpa campur tangan manusia sebagai 

contohnya perlindungan melalui penetapan Cagar Alam); Perlindungan alam 

terbimbing merupakan upaya perlindungan alam yang dibina oleh para ahli 

konservasi sebagai contohnya kebun raya; dan perlindungan dalam bentuk taman 

nasional.  

Kegiatan Belajar 5.   Perencanaan Penggunaan Tanah Untuk Perlindungan 

Keanekaragaman Hayati 
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Di dalam upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 

meliputi berbagai proses yaitu:  

1. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati  

2. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan 

pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 

3. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati 

4. pengembangan sistem infomasi dan pengelolaan database keanekaragaman 

hayati.  

Perencanaan penggunaan tanah tentunya harus menyesuaikan dengan fungsi-

fungsi lindung sebagai mana tersebut di atas, sehingga upaya perlindungan yang 

dilakukan melalui perencanaan penggunaan tanah dapat berkesinambungan dengan 

program perlindungan keanekaragaman hayati. Fungsi dari peta penetapan 

keanekaragaman hayati dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penetapan dan/atau evaluasi rencana tata ruang wilayah provinsi atau rencana tata 

ruang wilayah kabupaten/kota.  Untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah 

yang sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi keanekaragaman hayati maka 

dapat dilakukan melalui monitoring tutupan lahan atau monitoring terhadap 

penggunaan tanah. Selain itu untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan kawasan 

konservasi sistem pengawasan.   

Keberadaan taman nasional merupakan salah satu upaya dalam menciptakan 

dan menetapkan hubungan yang berkelanjutan antara manusia dan lingkungan. Di 

dalam UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan 

Ekosistemnya Taman nasional merupakan kawasan pelestarian yang mempunyai 

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan 

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan 

Kegiatan Belajar 6. Perencanaan Penggunaan Tanah Untuk Taman Nasional 

dan Pengelolaan Zona Penyangga 
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rekreasi.  Prinsip dari adanya taman nasional adalah kawasan konservasi yang di 

dalamnya terdapat upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan.  Pamulardi 

(1994) mendasarkan pada sistem zonasi mengkategorikan Taman nasional menjadi 

beberapa zona yakni: 

1. Zona inti yaitu sebagai bagian yang mutlak harus dilindungi dan dilestarikan. 

Pada zona ini tertutup untuk khalayak umum. 

Beberapa hal yang dilakukan pada zona inti taman nasional yakni upaya 

perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring terhadap sumber 

daya alam hayati dengan ekosistemnya, mempertahankan keberadaan populasi 

liar, melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan 

sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya.  

2. Zona rimba merupakan bagian dari taman nasional yang boleh dikunjungi secara 

terbatas, dengan ketentuan keutuhan dan keaslian tetap terjamin. Zona ini tidak 

diperkenankan adanya pembangunan dikarenakan manfaat zona rimba berfungsi 

untuk melindungi zona inti. Beberapa hal yang dapat dilakukan pada zona rimba 

taman nasional meliputi upaya perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan 

monitoring sumber daya alam hayati, dan beberapa hal lain yang dilakukan pada 

zona inti ditambah dengan kegiatan wisata alam terbatas, penyimpanan dan 

penyerapan karbon serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budidaya.  

3. Zona pemanfaatan/pengembangan, pada zona ini merupakan bagian yang dapat 

dilakukan pembangunan sarana penunjang, lokasi ini dapat dikembangkan untuk 

tujuan wisata. Sementara untuk zona pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan 

sebagaimana pada zona inti dan zona rimba disertai dengan kegiatan 

pengembangan potensi dan daya Tarik wisata alam, pengusahaan pariwisata alam 

dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan 

karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin serta kegiatan yang 

bertujuan untuk memulihkan ekosistem.   
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Kawasan penyangga (buffer zone) sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 

Tahun 1990 disebutkan bahwa wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan 

meliputi hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian 

tertentu dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut. Beckman 

(2004) menjelaskan bahwa kawasan penyangga berfungsi untuk melindungi kawasan 

konservasi terhadap gangguan dari luar dan melindungi kawasan konservasi. 

Kawasan konservasi berfungsi dan bermanfaat dalam hal menjaga pengatur 

keseimbangan tata air, mencegah terjadinya banjir dan erosi, serta berfungsi sebagai 

tempat habitat satwa, perlindungan ekosistem dan penyangga kehidupan serta sebagai 

sumber plasma nutfah.  Keberadaan kawasan penyangga ini juga dapat bermanfaat 

untuk mengurangi dampak negatif dan melindungi kawasan konservasi serta mampu 

meningkatkan dampak positif terhadap perlindungan kawasan konservasi.   

Untuk melakukan penataan dan pengelolaan taman nasional dan zona 

penyangga tersebut ada beberapa tahapan yang dilakukan yakni melakukan 

penyusunan, penilaian, pengesahan dan penandaan batas.  Di dalam menyusun 

dokumen rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan yang sebelumnya 

dilakukan pula konsultasi publik.  Di dalam dokumen-dokumen unruk pengelolaan 

dan penataan taman nasional dan zona penyangga tersebut harus disertai dengan peta 

zona pengelolaan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.76/Menlhk-Setjen/2015).  

 

 

Ketahanan Pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan 

lestari, baik dalam aspek penyediaan, distribusi dan aksesibilitas, maupun dalam 

konteks kemandirian, kedaulatan dan keamanan pangan. Bahwa kondisi ketahanan 

pangan yang terjadi saat ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya 

perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang terus meningkat, 

perubahan iklim yang berpengaruh terhadap punahnya berberapa jenis tanaman serta 

Kegiatan Belajar 7. Perencanaan Penggunaan Tanah Untuk Ketahanan 

Pangan 
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dampak perubahan iklim yang seringkali menyebabkan gagal panen, jumlah 

penduduk yang terus meningkat, serta masih lemahnya kebijakan terkait  

perlindungan lahan pangan berkelanjutan.  

Beberapa upaya dan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan 

pangan kaitannya dengan perubahan iklim diantaranya melalui beberapa skema 

sebagaimana disajikan dalam program Bappenas pada rencana aksi sub bidang 

ketahanan pangan yakni melalui penyesuaian dan pengembangan sistem usaha tani 

terhadap perubahan iklim, pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap 

cekaman iklim, pengembangan dan optimalisasi sumberdaya lahan, air dan genetik. 

Lebih lanjut terhadap strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 7 Program Utama 

yaitu: 

(1) Klaster Penyesuaian Sistem Produksi Pangan. Klaster penyesuaian sistem 

produksi pangan (pola tanam, teknologi dan model sistem usahatani dan usaha 

budidaya perikanan) untuk menurunkan tingkat risiko dan kehilangan hasil 

akibat keragaman dan perubahan iklim, baik akibat penurunan produktivitas 

maupun penurunan luas area tanam. Rencana aksi ini dilakukan melalui 

penyesuaian aktivitas dan teknologi pertanian dan perikanan dengan dukungan 

sektor lain terkait. 

(2)  Klaster Perluasan Areal Pertanian Pangan dan Budidaya Perikanan. Perluasan 

areal pertanian baru tidak saja dibutuhkan untuk mengkompensasi alih fungsi 

lahan dan kehilangan hasil, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk mengimbangi 

laju peningkatan kebutuhan pangan, terutama akibat pertambahan penduduk. 

Klaster perluasan areal pertanian dan budidaya perikanan baru, dilakukan 

dengan memperhatikan kemungkinan perubahan tingkat risiko iklim, dan daya 

dukung lingkungan serta tidak mengurangi fungsi konservasi kawasan dan 

habitat. Pelaksanaan program ini harus berititik tolak pada tata ruang yang 

climate proof sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS), terutama dan diprioritaskan untuk memanfaatkan dan 
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sekaligus memperbaiki kondisi lahan terdegradasi dan/atau terlantar. Saat ini 

sebagian besar jaringan irigasi di wilayah sentra produksi pangan dan budidaya 

perikanan mengalami degradasi dan kerusakan dengan potensi luas areal tanam 

yang semakin menurun dan sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama 

kejadian iklim ekstrim. Selain itu, pengembangan sumber pertumbuhan baru 

produksi pangan (perluasan areal) membutuhkan atau harus didukung oleh 

pengembangan jaringan irigasi. Program perbaikan dan pengembangan sarana 

dan prasarana pertanian juga akan memperhatikan kemungkinan perubahan 

iklim dan kondisi lingkungan, khususnya tutupan vegetasi pada wilayah 

tangkapan hujan (DAS). 

(4) Klaster Percepatan Diversifikasi Pangan. Klaster percepatan diversifikasi pangan 

(tanaman, ternak, ikan) dilakukan melalui pengembangan berbagai produk 

pangan yang sehat dari komoditas-komoditas pangan alternatif yang lebih tahan 

terhadap cekaman iklim dan hemat sumber daya lahan dan air dibanding 

tanaman padi, seperti jagung, kacang hijau dan berbagai komoditas lokal (sagu, 

ganyong, ubi-ubian, kacang-kacanganan, dan pangan lokal lainnya). Untuk 

mendukung klaster ini, diperlukan adanya food mixed policy yang spesifik lokasi 

(daerah) serta peningkatan konsumsi ikan di kalangan masyarakat perlu 

ditingkatkan 

(5) Klaster Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif. Klaster pengembangan 

teknologi inovatif diarahkan pada perakitan berbagai teknologi yang adaptif 

terhadap cekaman iklim dan rekayasa sumberdaya genetik pangan dan ikan, 

serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air yang beremisi 

rendah. Selain teknologi inovatif dan frontier, program aksi ini juga diarahkan 

untuk menggali dan mengembangkan teknologi indigenous, termasuk kearifan 

lokal. Sasaran utama dari rencana aksi ini adalah: (a) pemanfaatan dan rekayasa 

sumberdaya genetik (tanaman dan ikan budidaya), (b) optimalisasi sumberdaya 
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lahan dan air melalui pengembangan teknologi budidaya adaptif, dan (c) 

pemanfaatan dan efisiensi karbon, biomasa dan/atau limbah organik. 

(6) Klaster Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi (Iklim dan teknologi). 

Keberhasilan aksi adaptasi perubahan iklim akan ditentukan oleh keberadaan 

sistem informasi iklim yang efektif dan sistem komunikasi informasi iklim dan 

teknologi pertanian dan perikanan (budidaya dan tangkap). Dengan demikian 

klaster ini diarahkan pada upaya peningkatan akurasi dan kelengkapan informasi 

iklim dan ketersediaan teknologi serta sistem diseminasi dan percepatan arus 

penyampaian informasinya. 

(7)  Klaster Program Pendukung. Pelaksanaan teknis program-program aksi di atas 

harus didukung oleh analisis dan kajian-kajian ilmiah terkait dengan kerentanan 

dan dampak perubahan iklim pada ketahanan pangan, analisis dan sintesis 

kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, pengembangan kelembagaan 

pangan dan sistem produksinya (pertanian dan perikanan) serta memperhatikan 

aspek sosial ekonomi budaya, aspek gender, dan kondisi spesifik lingkungan. 

Selanjutnya bagaimana peran perencanaan penggunaan tanah dalam 

mewujudkan ketahanan pangan? Kondisi yang terjadi pada beberapa decade 

menunjukkan bahwa kondisi lahan pertanian kita dari tahun ke tahun semakin 

mengalami penurunan yang sangat drastis. Kebutuhan pembangunan untuk 

pembangunan infrastuktur, kebutuhan untuk pemukiman, perluasan perkotaan, 

pembangunan industri, pusat perdagangan dan perekonomian tentunya membuthkan 

tanah. Dan kondisi yang terjadi ialah ketersediaan tanah non pertanian untuk 

pengembangaan usaha/pembangunan tersebut kondisinya sudah terbatas, sehingga 

penggunaan lahan pertanian dan beberapa hamparan sawah yang masih subur harus 

dikorbankan demi kepentingan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan untuk 

pemukiman.  

Kebijakan terkait bagaimana perlindungan lahan pertanian pangan produktif 

dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah dituangkan dalam setiap kebijakan 
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peraturan perundangan yang ada di daerah.  Namun kondisi yang terjadi pelanggaran 

dan perubahan alih fungsi tersebut masih terus terjadi. Kementerian ATR/BPN dalam 

sektor ini memeliki peran penting terhadap bagaimana merumuskan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan serta upaya bagaimana menentukan lokasi baru yang dapat 

dijadikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu Kementerian 

ATR/BPN yang memiliki data terhadap persiil bidang tanah dapat dimanfaatkan 

untuk mendata siapa saja yang memiliki tanah-tanah yang potensial sebagai lahan 

pangan berkelanjutan.  Sistem insentif dan disinsentif terhadap beberapa lahan 

pertanian pangan berkelanjutan ini kurang dapat direalisasikan, dikarenakan 

pemerintah kurang memahami siapa saja dan berapa jumlah masyarakat yang ada 

pada bidang tanah tersebut. Lemahnya kontrol dan monitoring terhadap perubahan 

alih fungsi lahan yang dilakukan secara parsial dan dilakukan oleh pemegang hak 

milik atas tanah terhadap tanahnya sendiri juga berdampak terhadap alih fungsi lahan 

secara parsial namun jumlahnya cukup banyak dan luas.  

Sistem kontrol terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan 

jika dilakukan secara massif dapat dikendalikan melalui perizinan. Dimana beberapa 

lokasi yang diajukan oleh pengusaha/investor untuk mengembangkan usaha atau 

pemukiman pada wilayah yang masuk di dalam LP2B tentunya tidak dapat 

diterbitkan. Izin merupakan sebuah instrument pemerintah yang bersifat yuridis 

preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrative untuk 

mengendalikan prilaku masyarakat. Di dalam perizinan ada sesuatu yang dituju 

meliputi : adanya keinginan untuk mengarahkan aktivitas tertentu; mencegah 

terjadinya bahaya yang mungkin dapat ditimbulkan; izin bertujuan untuk melindungi 

obyek-obyek tertentu seperti cagar budaya, kawasan konservasi, dsb; Izin berfungsi 

untuk memberikan arahan bagi pihak tertentu untuk dapat melakukan aktivitas.   

Sebagai negara agraris Indonesia memiliki tanggungjawab untuk tetap 

menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber 

penghidupan yang layak, kehidupan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan 
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demi kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan adanya alih fungsi lahan 

pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi, terjadinya degradasi lahan dapat 

berakibat terhadap ancaman kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Lahan 

pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 

merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan dan dilindungi serta 

dikembangkan secara konsisten agar menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, 

ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sementara yang dimaksud dengan 

perlindungan lahan pangan berkelanjutan yakni sebuah sistem atau proses dalam 

melakukan perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, 

pengendalian dan pengawasan terhadap lahan pangan serta kawasan secara 

berkelanjutan (UU Nomor 41 Tahun 2009). Tujuan dilakukannya perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan yakni: 

1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 

2. Menjamin tersediaanya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 

3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, kedaulatan pangan; 

4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; 

5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; 

6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; 

7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; 

8. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan 

9. Mewujudkan revitalisasi pertanian.   

Di dalam melaksanakan perlindungan tersebut maka perencanaan terhadap 

lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan terhadap: kawasan LP2B, 

ataupaun terhadap lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Di dalam proses 

Perlindungan LP2B terdapat beberapa proses diantaranya adalah melalui proses 

perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yakni: bagaimana dengan 

kondisi penduduk dan kebutuhan konsumsi penduduk, mempertimbangkan 

pertumbuhan produktivitas, pertimbangan terhadap kebutuhan pangan nasional, 
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kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan serta mempertimbangkan hasil 

kesepakatan para petani.  

Di dalam menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan  

merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dari RTRW tersebut selanjutnya 

diturunkan ke dalam rencana detail tata ruang dan penyusunan zonasi sebagai 

pengendalian pemanfaatan ruang.  Di dalam pengembangan kawasan pertanian 

pangan berkelanjutan terdapat usaha intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. 

Intensifikasi untuk mewujudkan LP2B meliputi kegiatan: peningkatan kesuburan 

tanah, peningkatan kualitas bibit, diversifikasi tanaman pangan, pencegahan dan 

penanggulangan hama tanaman, pengembangan irigasi, pemanfaatan teknologi 

pertanian, pengembagan inovasi pertanian, penyuluhan pertanian dan jaminan akses 

pemodalan. Sementara kegiatann ekstensifikasi yang dilakukan untuk mewujudkan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: pencetakan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan, penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan 

pertanian pangan berkelanjutan.  Beberapa lahan pertanian non pangan yanga dapat 

dialihfungsikan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi tanah 

terlantar yang selanjutnya ditetapkan menjadi tanah terlantar dan dapat 

didayagunakan salah satunya dapat dialokasikan untuk pengembangan pencetakan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya terhadap tanah bekas kawasan 

hutan yang sudah tidak dimanfaatkan atau tidak diusahakan dapat dialih fungsikan 

lahnanya menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai mekanisme yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Sistem pengendalian terhadap lahan 

pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pemerintah 

daerah dapat dilakukan melalui mekanisme:  

a. Insentif 

- Keringanan pajak bumi dan bangunan 
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- Pengembangan infrastruktur pertanian 

- Pembiayaan untuk pembenihan varietas unggul 

- Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi 

- Penyediaan sarana dan prasarana produksi 

b. Disinsentif 

c. Mekanisme perizinan 

d. Proteksi, dan 

e. Penyuluhan.   

Selanjutnya bagaimana kebijakan yang dilakukan terhadap lahan pertanian 

pangan yang harus dialih fungsikan untuk pembangunan kepentingan umum, 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 menyebutkan 

bahwa jika harus melakukan alih fungsi maka hendaknya dilakukan beberapa tahapan 

yakni: dilakukan pengkajian terhadap kelayakan, penyusunan rencana alih fungsi 

lahan, serta penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan 

berkelanjutan yang dialih fungsikan.  

Untuk mengatur lebih lanjut terhadap penetapan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan yang diwujudkan dalam rencana tata ruang, maka Menteri ATR/BPN 

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah 

yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah.  Pada pasal 4 mengatur bahwa 

ketika suatu wilayah belum memiliki rencana detail tata ruang maka penetapan LP2B 

dapat mengacu pada rencana Tata Ruang Wilayah. Sementara terhadap wilayah-

wilayah yang belum menyusun rencana tata ruang dan belum memasukan 

perlindungan LP2B maka pengaturan terhadap penetapan dan pelindungan LP2B 

dapat ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota ataupun peraturan Gubernur.   
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                   Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat ancaman 

bencana dengan berbagai jenis bencana baik bencana hidrometeorologis meliputi 

bencana banjir, kekeringan, angin puting beliung, badai, gelombang pasang, abrasi, 

kebakaran, longsor, banjir bandang, dsb ataupun bencana geologis meliputi bencana 

gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, dsb. Ancaman bencana tesebut tersebar di 

berbagai lokasi di Indonesia dengan jenis, karakteristik, frekuensi, magnitodo, 

periode ulang yang berbeda-beda. Sebagai negara yang terletak pada jalur ring of fire 

dengan berbagai jenis Gunung Api Aktiv yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, 

Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Papua dan hampir semua pulau ada  kecuali 

Kalimantan tentunya harus menjadi kewaspadaan bagi pemerintah untuk menyikapi 

kondisi tersebut. Selain itu posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan lempeng 

tektonik besar yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik 

mengakibatkan Indonesia memiliki ancaman terhadap tingkat kerawanan bencana 

gempa bumi dan tsunami.  Apabila diamati dari citra dan kajian yang dilakukan oleh 

ahli geologi menunjukkan bahwa beberapa wilayah Indonesia seperti di Sumatera, 

Jawa, Bali-NTB-NTT, Maluku dan Sulawesi terdapat beberapa patahan aktif yang 

menjadi salah satu pemicu timbulnya bencana gempa bumi.  Data kejadian bencana 

yang dilaporakan oleh BNPB selama 10 tahun terakhir disajikan pada gambar 1.  

Kegiatan Belajar 8. Perencanaan Penggunaan Tanah Untuk Manajemen 

Risiko Bencana 
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Gambar 1 Data Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir  

(Sumber : DIBI, 2019) 

 

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) jumlah kejadian dan magnitude kejadian bencana yang terjadi di Indonesia 

pada beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup tinggi.  Bencana 

Hidrometeorologis yakni bencana banjir, angin putting beliung dan tanah longsor 

masih menduduki bencana yang paling sering terjadi di beberapa wilayah di 

Indonesia.  Alih fungsi lahan yang cukup tinggi dan degradasi lahan yang terus 

terjadi memicu perubahan iklim yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi 

lingkungan dan kondisi hidrometeorologis.  

Di beberapa wilayah dapat kita jumpai kondisi musim hujan yang 

berkepanjangan sehingga mengakibatkan genangan banjir, namun di sisi lain terjadi 

pula musim kemarau yang sangat panjang yang memicu terjadinya kekeringan, 

bahkan kekeringan yang terjadi pada lahan gambut yang terdegradasi ataupun 

lahan/hutan yang sudah mengering seringkali memicu terjadinya kebakaran hutan 
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dan lahan. Curah hujan yang tinggi dan terjadi secara terus menerus tersebut juga 

menjadi salah satu pemicu terjadinya longsor. Sebagaimana kita ketahui kondisi 

wilayah Indonesia memiliki kondisi morfologi yang bergelombang dengan 

kemiringan lereng lebih dari 30 % dan kondisi lereng yang sudah cukup kritis (sudah 

tererosi dengan ketebalan tanah yang tebal dan tutupan lahannya sudah rusak).  

Kondisi ini menjadikan beberapa wilayah yang memiliki tingkat kerawanan longsor 

harus memiliki kewaspadaan ketika musim hujan terjadi.   

Penyusunan peta-peta bencana baik meliputi peta tingkat kerawanan 

bencana, peta kejadian bencana, peta tingkat risiko bencana, peta kerentanan, ataupun 

peta mitigasi bencana hendaknya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan 

kebijakan yang komprehensif dalam mengurangi risiko bencana.  Pengarusutamaan 

pengurangan risiko bencana yang ditetapkan harus dilaksanakan oleh setiap 

Kementerian/Lembaga ataupun oleh pihak swasta dan semua lini masyarakat 

menjadikan bencana sebagai tangung jawab kita bersama bukan hanya 

tanggungjawab Badan Nasional Penanggunalangan Bencana. Dalam hal ini 

keberadaan BNPB sebagai koordinator terhadap upaya-upaya mitigasi bencana, 

koordinator dalam upaya tanggap darurat apabila terjadi bencana ataupun sebatas 

pada koordinator dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Selebihnya untuk 

berbagai kegiatan pembangunan ataupun pengembangan setiap instansi/ 

kementerian/swasta ataupun masyarakat harus bersama-sama untuk memperhatikan 

aspek kebencanaan sebagaimana diatur dalam UU nomor 24 tahun 2007.   
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               Gambar 2. Siklus Manajemen Bencana 

Upaya pengarusutamaan dan upaya pengurangan risiko bencana juga 

menjadi tanggungjawab Kementerian ATR/BPN. Sebagai kementerian yang 

memiliki andil besar terhadap pengaturan pertanahan, agraria dan tata ruang 

Kementerian ini memiliki wewenang besar terhadap pengurangan risiko bencana.  

Berbagai kebijakan terkait arahan penggunaan dan pemanfaatan tanah  sebagai 

contoh dalam memberikan izin pertimbangan teknis faktor bencana menjadi salah 

satu aspek yang harus dipertimbangkan oleh ATR/BPN. Selain itu terhadap berbagai 

kebijakan yang ditetapkan sebagai contoh untuk menyusun peta kemampuan tanah 

BPN harus selalu mempertimbangkan bagaimana kondisi lereng dan faktor pembatas 

sebagai contohnya faktor pembatas lahan gambut yang arahan penggunaan dan 

pemanfaatan tanahnya dibatasi.   

Dengan terintegrasinya Tata Ruang di dalam satu Kementerian yakni 

Kementerian ATR/BPN maka diharapkan kebijakan yang disusun antara rencana tata 

ruang dengan kebijakan terkait agraria dan pertanahan menjadi satu komando.  

Harapannya adalah ketika tata ruang sudah disusun maka kebijakan turunan terkait 

pengelolaan pertanahan selalu mengacu pada rencana tata ruang yang telah 
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ditetapkan. Atau dapat sebaliknya bahwa dengan disusunnya kebijakan pengaturan, 

penyusunan neraca penatagunaan tanah yang disusun dalam skala besar maka dapat 

dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan tata ruang khususnya dalam 

menyusun rencana detail tata ruang (RDTR).   

Di dalam konsep pengurangan risiko bencana paradigma yang baru selalu 

mengamanatkan bahwa upaya mitigasi bencana jauh lebih baik dilakukan daripada 

kebijakan atau pendanaan dilakukan untuk pelaksanaan pasca bencana. Sehingga 

pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tentunya harus bermuara pada upaya 

mitigasi bencana.  Pengaturan dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian 

ATR/BPN salah satunya dalam penyusunan RTRW ataupun RDTR hendaknya selalu 

memperhatikan bagaimana tingkat kerawanan bencana yang ada pada lokasi tersebut. 

Ketika suatu wilayah diketahui dalam peta kerawanan bencana memiliki ancaman 

atau berada pada tingkat kerawanan bencana sangat tinggi maka arahan penggunaan 

tanah hendaknya tidak diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman.  Pada lokasi 

yang berada pada tingkat kerawanan bencana sangat tinggi tentunya pengembangan 

dan pembangunan pusat perekonomian, industri ataupun pusat perkantoran 

hendaknya tidak dilakukan pada daerah tersebut. Pengaturan dan pengendalian serta 

monitoring terhadap daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana hendaknya 

dijadikan menjadi suatu kawasan lindung dan dibangunkan berbagai barrier alami 

ataupun dibangunkan rencana lahan untuk pembangunan konstruksi bagi 

pengurangan terjadinya risiko bencana.  Sebagai contohnya pada wilayah yang 

memiliki ancaman bencana longsor maka hendaknya di dalam menyusun pola ruang 

diarahkan sebagai kawasan lindung bukan sebagai kawasan budidaya. Selanjutnya 

terhadap lokasi yang memiliki ancaman bencana dialokasikan tanah untuk 

dibangunkan tanggul ataupun barrier guna mencegah terjadinya longsor ataupun 

banjir.  Dalam konteks ini maka peran Kementerian ATR/BPN sangat berpengaruh 

terhadap bagaimana kebijakan yang disusun dalam tata ruang tersebut agar arahan 
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penggunaan dan pemanfaatan lahan yang dituangkan dalam bentuk rencana tata 

ruang memiliki kesinambungan dengan upaya pengurangan risiko bencana.   

 

Kegiatan Belajar 9. Perencanaan Penggunaan Tanah Untuk Adaptasi dan 

Mitigasi Perubahan Iklim 

 

Iklim merupakan rata-rata kondisi cuaca yang memiliki interaksi kompleks 

antara proses-proses fisik, kimia, biologi dan mencerminkan interaksi antara geosfer, 

biosfer yang terjadi pada atmosfer bumi. Oleh sebab itu, maka iklim suatu tempat 

atau wilayah merupakan deskripsi statistik tentang kondisi atmosfer dalam jangka 

waktu yang panjang sehingga menggambarkan rata-rata variabel cuaca (Murdiyarso, 

1999). Komponen sistem iklim yang lain terdiri dari lima komponen utama yaitu 

atmosphere, hidrosfer, Kriosfer, permukaan tanah dan biosfer sebagaimana disajikan 

pada gambar 3 berikut: 

 

Gambar 3 Komponen dan Interaksi Sistem Iklim Bumi 
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Dalam konsep alam, iklim memiliki sifat yang tetap apabila keseimbangan 

alam tercipta, namun dengan adanya aktivitas manusia mengakibatkan iklim 

menjadi berubah.  Faktor yang mengakibatkan perubahan iklim yakni adanya efek 

gas rumah kaca (GRK), yaitu gas-gas hasil emisi yang terakumulasi di stratosfer. 

Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC (2007) menyatakan bahwa 

perubahan iklim global yang terjadi saat ini karena dipengaruhi oleh adanya 

peningkatan suhu rata-rata udara dan laut, mencairnya salju dan es, serta 

meningkatnya permukaan air laut. Bukti yang menyatakan bahwa aktivitas 

manusia menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim dikaji oleh IPPC (2007). 

Tabel 1. Gas Rumah Kaca yang Utama dan Gambaran Umum Perubahan Iklim 
 

 

GAS 
LIFE 

TIME 

(tahun) 

KONSENTRASI  
GWP 

 
SUMBER PRA 

INDUSTRI 

 

1994 

CO2 50-200 280 ppm 385 ppm 1 BBF & Deforestasi 
CH4 12-17 700 ppb 1720 ppb 21 Biologi & Pertanian 
N2O 120 275 ppb 312 ppb 310 Energi & Pabrik Pupuk 

CFC12 102 0 505 ppt 8500 Industri Kimia 
HFC 1,5-264 0 110 ppb 140-11700 Proses Industri 
CF4 50000 0 70 ppt 6300 Antropogenik 

      
INDIKATOR PERUBAHAN YANG TERJADI 

INDIKATOR KONSENTRASI 
Konsentrasi CO2 di atmosfer 750  ppm  (1000-1750)  menjadi  368  ppm  (2000);  meningkat 

31+/-34% 
Pertukaran CO2 di bumi 30 Gt C (1800-2000), tetapi selama tahun 1990-an sekitar 14-17 

Gt C 
Konsentrasi CH4 di atmosfer 700 ppm (1000-1750) menjadi 1750 (2000); meningkat 151+/- 

25% 
Konsentrasi N2O di atmosfer 270 ppb (1000-1750) menjadi 316 ppb (2000); 

INDIKATOR CUACA 
Suhu atmosfer bumi rata-rata global Meningkat 0,6 ± 0,2 selama abad ke-20 

INDIKATOR FISIK 
Kenaikan permukaan Air Laut Meningkat 1-2 mm rata-rata per tahun selama abad ke-20 
Penurunan permukaan daratan  

  Sumber: IPPC Technical Paper V, 2002 

Dampak dari perubahan iklim yang terjadi tersebut dibuktikan dengan adanya 

peningkatan muka laut setinggi 3 mm/tahun, kajian ini dilakukan antara tahun 1993 

hingga tahun 2003 (Hanley, 2006). Dampak terjadinya perubahan iklim ini 

diantaranya adalah terjadinya peningkatan curah hujan di wilayah tropis sebesar 0,2  
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sampai dengan 0,3 %, kondisi inilah yang memicu terjadinya bencana banjir dan 

tanah longsor khususnya di Indonesia sebagai wilayah tropis mengalami peningkatan. 

Dan sebaliknya, di beberapa wilayah Asia dan Afrika, frekuensi dan intensitas 

kekeringan meningkat pada dekade terakhir. Selanjutnya, episode hangat karena 

kejadian El Nino-Southern Oscillation (ENSO) telah terjadi lebih sering, tetap, dan 

lebih intensif sejak pertengahan 1970an. Memperhitungkan dari dampak yang akan 

ditimbulkan akibat perubahan iklim ini maka beberapa negara di dunia melakukan 

konferensi dan kesepakatan-kesepakatan untuk berupaya secara bersama-sama untuk 

menekan adanya emisi gas rumah kaca dan menekan penyebab atau faktor-faktor 

yang mengakibatkan meningkatnya Co2/Carbon.  

Dampak perubahan iklim tersebut semakin meluas dan sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan manusia, pembangunan dan juga kehidupan keanekaragaman 

hayati. Kaitannya dengan energi dan kehidupan manusia adanya perubahan iklim 

tersebut mengakibatkan sebagian penduduk yang tinggal pada daerah tropis semakin 

membutuhkan pendingin ruangan karena adanya kenaikan panas bumi, sementara 

terhadap daerah-daerah yang berada pada daerah dingin dikarenakan musim dingin 

yang berkepanjangan masyarakat membutuhkan penghangat ruangan untuk 

menstabilkan suhu.  Beberapa ahli biodiversity juga melakukan kajian yang hasilnya 

menunjukkan bahwa adanya perubahan iklim tersebut berdampak terhadap 

menurunnya jumlah keanekaragaman hayati serta merubah ekosistem.  

Di Indonesia dampak adanya perubahan iklim yang cukup signifikan selain 

mengakibatkan curah hujan yang sangat tinggi pada beberapa lokasi tertentu dan 

mengakibatkan banjir, perubahan iklim juga mengancam terhadap timbulnya bencana 

kebakaran hutan.  Akibat adanya panas yang berkepanjangan mengakibatkan 

beberapa hutan di wilayah Indonesia mengering.  Adanya potensi panas bumi dan 

adanya sulutan kecil terhadap api mengakibatkan kobaran api membakar lahan dan 

hutan yang perembetannya terjadi secara cepat sehingga sangat sulit untuk 

dipadamkan.  Kebakaran hutan yang terjadi ini tentunya semakin memperburuh 
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keadaan ekosistem dan kondisi lingkungan. Kebakaran mengakibatkan tutupan lahan 

yang seharusnya menjadi penekan adanya emisi gas rumah kaca justru menjadi hal 

yang sebaliknya, kebakaran hutan yang berlangsung sangat lama ini justru 

memberikan suplay terhadap gas carbon yang dilepaskan ke atmosfer.  Kebakaran 

hutan juga berdampak terhadap punahnya berbagai keanekaragaman hayati, flora dan 

fauna yang hidup di dalam hutan, degradasi dan upaya pemulihan kembali hutan 

tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.   

Dampak perubahan iklim tersebut juga sangat dirasakan oleh sebagian besar 

petani di Indonesia, perubahan yang terjadi seringkali mengakibatkan berubahnya 

musim hujan dan musin kemarau sehingga berdampak terhadap berubahnya masa 

tanam untuk lahan pertanian mereka. Beberapa perubahan ekstrim terhadap kondisi 

hujan yang berkepanjangan dan kemarau yang mengakibatkan kekeringan tersebut 

juga berdampak terhadap terjadinya gagal panen yang dirasakan oleh para petani.  

Musim kemarau yang cukup panjang juga mengakibatkan para petani harus mengairi 

sawah mereka menggunakan alat yang membutuhkan energi dan bahan bakar yang 

tentunya memberatkan biaya produksi petani.  

Perubahan iklim yang terjadi pada wilayah perairan seringkali menghantam 

beberapa wilayah pesisir di Indonesia sebagai negara kepulauan.  Ancaman badai, 

sering terjadinya gelombang pasang mengakibatkan kerusakan pada wilayah pesisir. 

Beberapa dampak yang dirasakan akibat adanya gelombang pasang tersebut 

diantaranya terjadinya abrasi pada bibir pantai, terjadinya intrusi air laut ke daratan 

yang semakin meluas yang mengakibatkan tercemarnya air bersih masyarakat, 

instrusi air laut ke lahan pertanian masyarakat juga seringkali mengakibatkan gagal 

panen karena tanaman mereka terendam air laut. Gelombang pasang yang terjadi 

serta ancaman angin kencang/badai mengakibatkan para nelayan yang 

menggantungkan hidup pada hasil laut menjadikan mereka berhenti melaut yang 

tentunya mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat nelayan.   
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Dampak adanya perubahan iklim secara nyata terhadap pesisir selain abrasi, 

gelombang pasang, badai tropis juga berakibat terhadap meningkatnya suhu sekitar 1 

hingga 3 derajat. Akibat buruk meningkatnya suhu ini berdampak langsung terhadap 

kerusakan terumbu karang. Kondisi kerusakan terumbu karang di Indonesia yang 

diakibatkan oleh meningkatnya suhu akibat pemanasan global mencakup perairan 

Sumatera, Jawa, Bali hingga Lombok. Di wilayah perairan Kepulauan Seribu 

sebanyak 90-95% terumbu karang mengalami kerusakan dan kondisi ini baru dapat 

pulih hanya mencapai 30%. Di kepulauan Mentawai pemanasan global juga 

mengakibatkan rusaknya 90 % terumbu karang bahkan hingga mengakibatkan 

matinya terumbu karang. 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi sangat rentan terhadap 

dampak perubahan iklim. Dampak secara umum adanya pemanasan global dan 

kenaikan muka air laut menurut Soegiarto (1991) ada 4 hal yaitu: 

1. Dampak fisik; peningkatan kerusakan karena banjir dan gelombang pasang, erosi 

pantai dan peningkatan sedimentasi, perubahan kecepatan aliran sungai, 

meningkatnya gelombang laut, dan meningkatnya keamblesan (subsidence) 

tanah. 

2. Dampak ekologis; hilang/berkurangnya wilayah dikarenakan banyaknya 

genangan (wetland) di wilayah pesisir, intrusi air laut, evaporasi kolam garam, 

hilang/mengurangnya tanaman pesisir, hilangnya habitat pesisir, berkurangnya 

lahan yang dapat ditanami, dan hilangnya biomassa non-perdagangan. 

3. Dampak   sosio - ekonomis; terpengaruhnya  lingkungan  permukiman,  

kerusakan/hilangnya sarana dan prasarana, kerusakan masyarakat/desa pantai, 

korban manusia dan harta benda bila terjadi gelombang pasang, perubahan 

kegiatan ekonomi di wilayah pesisir, peningkatan biaya asuransi banjir, hilang/ 

berkurangnya daerah rekreasi pesisir, meningkatnya biaya penanggulangan 

banjir. 
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4. Dampak kelembagaan/hukum; perubahan batas maritim, penyesuaian peraturan 

perundangan, perubahan praktek pengelolaan wilayah pesisir. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Swedish International Development 

Agency (SIDA) yang dilaksanakan pada Tahun 2009 menunjukkan bahwa dari 341 

Kabupaten/Kota di Indonesia setidaknya terdapat 50 wilayah yang rentan terhadap 

perubahan iklim seperti disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.  Kabupaten/Kota yang Rentan Terhadap Perubahan Iklim 

 

      Sumber : Climate Change Vulnerability Mapping for Southeast Asia, SIDA, 2009 

 

Dampak perubahan iklim yang terjadi dan hampir menimbulkan 

permasalahan bagi semua lini kehidupan manusia baik disadari dan dirasakan secara 

No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota 

1 DKI Jakarta  26 Kab. Majalengka 

2 Kota Bandung  27 Kab. Ponorogo 

3 Kota Surabaya  28 Kota Blitar 

4 Kota Bekasi  29 Kab. Tasikmalaya 

5 Kota Bogor  30 Kab. Aceh Selatan 

6 Kota Depok  31 Kota Madiun 

7 Kota Palembang  32 Kab. Serang 

8 Kota Tangerang  33 Kab. Dairi 

9 Kab. Tangerang  34 Kab. Gorontalo 

10 Kab. Lampung Barat  35 Kab. Sampang 

11 Kab. Jayawijaya  36 Kab. Magetan 

12 Kota Malang  37 Kab. Indramayu 

13 Kab. Puncak Jaya  38 Kab. Ciamis 

14 Kab. Jembrana  39 Kab. Madiun 

15 Kab. Bogor  40 Kab. Lahat 

16 Kab. Garut  41 Kab. Lombok TImur 

17 Kab. Lebak  42 Kab. Tanggamus 

18 Kab. Bandung  43 Kab. Sidoarjo 

19 Kab. Sumedang 44 Kab. Purwakarta 

20 Kab. Sukabumi  45 Kab. Bangkalan 

21 Kab. Cianjur  46 Kab. Bengkulu Selatan 

22 Kab. Buleleng  47 Kab. Paniai 

23 Kab. Pandeglang  48 Kab. Bekasi 

24 Kab. Tanjung Jabung  49 Kota Balikpapan 

25 Kab. Karawang  50 Kab. Aceh Tenggara 
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langsung ataupun tidak disadari secara langsung tentunya harus ditanggapi secara 

seksama oleh pemerintah. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ini 

harus dilakukan oleh semua sektor. Sehingga upaya pengarusutamaan 

(mainstreaming) terhadap isu adaptasi perubahan iklim dalam isu pembangunan 

nasional dan pembangunan daerah hendaknya menjadi isu integral dan tak 

terpisahkan di dalam menyusun rencana-rencana pembangunan nasional maupun 

pembangunan sektoral. Dalam hal ini Kementerian Agraria dan tata Ruang memiliki 

peran terhadap bagaimana kebijakan yang hendaknya dirumuskan untuk mencegah 

dan menekan emisi gas rumah kaca. Bagaimana pengaturan dan kebijakan arahan 

penggunaan tanah terhadap wilayah-wilayah yang terdampak langsung oleh adanya 

perubahan iklim secara langsung khususnya pada daerah-daerah pesisir.  Pola 

adaptasi seperti apa yang harus diupayakan khususnya arahan penggunaan tanah 

terhadap wilayah yang memiliki keterkaitan langsung terhadap perubahan iklim.   

Adaptasi perubahan iklim merupakan salah satu cara penyesuaian yang 

dilakukan secara spontan maupun terencana untuk memberikan reaksi terhadap 

perubahan iklim (Murdiyarso). Sementara Bappenas (2011) menyatakan bahwa 

adaptasi merupakan upaya penyeseuaian diri terhadap kondisi perubahan iklim 

dengan menyesuikan berbagai kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan, 

dimana tujuan adaptasi berfungsi untuk mengurangi bencana yang dikarenakan oleh 

adanya perubahan ilkim.  Dengan demikian adaptasi terhadap perubahan iklim 

merupakan strategi yang diperlukan pada semua skala untuk meringankan usaha 

mitigasi dampak yang dapat diakibatkan oleh perubahan iklim. Sementara yang 

dimaksud dengan mitigasi merupakan usaha menekan penyebab perubahan iklim, 

seperti gas rumah kaca dan lainnya agar resiko terjadinya perubahan iklim dapat 

diminimalisir atau dicegah. Upaya mitigasi dalam bidang energi di Indonesia sebagai 

contohnya dapat dilakukan dengan cara melakukan efisiensi dan konservasi energi, 

mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, seperti biofuels, energi matahari, 

energi angin dan energi panas bumi, efisiensi penggunaan energi minyak bumi 
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melalui pengurangan subsidi dan mengoptimalkan energi pengganti minyak bumi, 

dan penggunaan energi Nuklir. 

 Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa pusat pertumbuhan penduduk 

ataupun pusat perekonomian dan pusat pemerintahan pada beberapa wilayah di 

Indonesia berada pada wilayah terdepan dan masuk pada kawasan sepanjang pesisir.  

Kondisi pertumbuhan perekonomian/pemerintahan/pemukiman ini sudah ada sejak 

Indonesia belum merdeka, para pendahulu kita tinggal dan bermukim di sepanjang 

pesisir Karena laut menjadi sumber mata pencaharian, sumber makanan, sarana 

transportasi dan sudah menjadi satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat.  Pada 

beberapa wilayah yang sudah berkembang dan sudah ada pemukiman ataupun pusat 

perekonomian dan pusat pemerintahan maka arahan penggunaan lahannya dapat 

dibiarkan saja tetap. Pada lokasi tersebut beberapa hal yang dapat diupayakan 

diantaranya adalah bagaimana meningkatkan pola adaptasi dan ketahanan masyarakat 

untuk mampu menghadapi dampak yang terjadi akibat perubahan iklim. 

Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk 

bersinergi dengan kawasan pesisir dengan sistem menjaga pesisir yang ada agar tidak 

terjadi kerusakan ataupun pencemaran lebih ditekankan. Apabila masih 

memungkinkan terdapat tanah negara ataupun lahan kosong Kementerian ATR/BPN 

dan Pemerintah daerah dapat memetakan tanah-tanah tersebut. Selanjutnya terhadap 

hasil pemetaan tersebut dan terhadap tanah kosong yang masih tersedia dapat 

digunakan sebagai barrier untuk ditanami tanaman cemara laut, tanaman bakau atau 

mangrove yang berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem dan perlindungan bagi 

kawasan pesisir apabila terjadi gelombang pasang. Upaya penanaman jenis tanaman 

mangrove, bakau, cemara laut dan tanaman yang mampu beradaptasi dengan wilayah 

pesisir juga mampu menjaga pesisir dari ancaman abrasi, melindungi daerah 

belakang pantai dari ancaman intrusi air laut.  Pengelolaan hutan bakau/mangrove 

yang mereka lakukan juga dapat dilakukan secara bersamaan untuk usaha ekonomi, 

dimana kita ketahui bahwa hutan bakau dan mangrove merupakan ekosistem dan 
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tempat hidup yang cocok untuk budidaya udang ataupun kepiting. Peningkatan 

kesadaran masyarakat dan upaya peningkatan perekonomian melalui pemanfaatan 

hutan mangrove/bakau ini tentunya dapat berkesinambungan karena masyarakat 

secara langsung dilibatkan secara aktif dalam proses menjaga kelestarian dan 

keberlanjutan lingkungan pesisir.   

Perencanaan penggunaan tanah pada wilayah-wilayah pesisir yang masih 

belum padat penduduknya dapat lebih mudah dilakukan. Arahan pola ruang pada 

kawasan sepanjang pesisir yang memiliki ancaman bencana akibat adanya perubahan 

iklim dapat direncanakan untuk kawasan lindung selanjutnya pada kawasan di 

belakang kawasan lindung dapat dimanfaatkan usaha pertanian ataupun perikanan 

tambak, penempatan kawasan pemukiman dapat dilakukan pada daerah di belakang 

lahan pertanian/tambak masyarakat. Sistem pengaturan ini dilaksanakan agar ketika 

bencana terjadi maka gelombang pasang akan menerjang area yang ada pada 

kawasan lindung dengan jenis tanaman cemara pantai, mangrove ataupun bakau. 

Keberadaan tanaman ini cukup kuat untuk menahan gempuran gelombang pasang 

sehingga pada daerah pinggiran pesisir tidak terjadi abrasi. Keberadaan tanaman 

mangrove tersebut juga melindungi masyarakat dan lahan pertanian masyarakat dari 

adanya instrusi air laut yang bersifat merusak tanaman ataupun bersifat merusak 

ketersediaan air bersih.  Pada daerah-daerah pesisir dimana perairan/samudranya 

berada pada zona subduksi dan memiliki ancaman megathrust dimana ancaman 

bencana dapat terjadi maka keberadaan hutan mangrove/bakau ini dapat berfungsi 

sebagai barrier dan menjadi penghalang terhadap gempuran gelombang tsunami.  

Sehingaa ketika tsunami terjadi kecepatan gelombang dapat ditahan dan masyarakat 

masih mampu melakukan penyelamatan diri.   

Di dalam peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penurunan Emisi Rumah Kaca dan berdasarkan komitmen dari Presiden 

pada acara G-20 Pittsburgh dan COP15 menegaskan bahwa Indonesia menargetkan 

untuk menurunkan  emisi gas rumah kaca sejumlah 26 % sebagai bentuk upaya 
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sendiri, sementara jika digabungkan antara upaya sendiri dengan dukungan 

Internasional mencakup 26 % + 15 % yakni sejumlah 41 %. Beberapa aspek terkait 

upaya penurunan gas rumah kaca meliputi: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, 

energy dan trasnportasi, industry dan limbah. Berdasarkan dolumen tersebut dapat 

disajikan berbagai upaya berdasarkan sektor-sektor dalam mengurangi gas rumah 

kaca adalah sebagai berikut: 

a. Kehutanan dan Lahan Gambut 

Terkait sektor kehutanan dan lahan gambut yang memegang peran cukup penting 

dalam menekan gas rumah kaca, beberapa kebijakan yang dilakukan yakni: 

- Menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kenyamanan 

lingkungan; 

- Mengelola sistem jaringan tata air yang ada pada rawa 

- Melakukan reklamasi terhadap lahan gambut yang sudah rusak 

- Meningkatkan produktivitas dan efisisensi produksi pertanian yang ada pada 

lahan gambut dengan emisi serendah mungkin. 

Adapun strategi yang akan dilakukan melalui berbagai aspek yakni: 

- Menekan adanya laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menekan emisi 

gas rumah kaca 

- Mengamankan kawasan hutan dari ancaman kebakaran hutan dengan 

menerapkan Sustainable Forest management 

- Optimalisasi sumber daya lahan tanpa melakukan deforestasi 

- Menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan 

tingkat emisi gas rumah kaca sekecil mungkin dan berupaya untuk menyerap 

gas CO2 secara maksimal.  

b. Sektor Energi dan Transportasi 

Energi dan transportasi seringkali menyumbangkan dampak meningkatnya Emisi 

carbon dan efek gas rumah kaca. Untuk mengurangi dampak tersebut maka 

kebijakan dan trategi yang dilakukan mencakup: 
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- Melakukan penghematan energy  

- Penggunaan bahan bakar yang bersih (fuel switching) 

- Meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan 

(EBT) 

- Memanfaatkan teknologi bersih baik untuk pembangkit energi listrik ataupun 

sarana transportasi 

- Pengembangan transportasi nasional yang rendah emisi, dan ramah 

lingkungan.  

Beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya 

- Pergeseran terhadap pola penggunaan kendaraan melalui pengembangan dan 

kemudahan terhadap sarana transportasi umum yang nyaman dan 

menggunakan energi rendah emisi.  Pergeseran dan membangun kesadaran 

masyarakat untuk memilih berjalan kaki atau bersepada untuk menghemat 

energi dan menekan emisi Gas Rumah kaca.  

- Melakukan efisiensi dan pengurangan pengeluaran karbon pada kendaraan 

bermotor.   

Laju pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan sangat pesat, 

pembangunan infrastruktur, pengembangan pusat perekonomian dan pembangunan 

sarana prasarana tentunya membutuhkan tanah. Upaya untuk pemenuhan kebutuhan 

dan kecukupan terhadap pembangunan, pemukiman, pengembangan perekonomian 

terkadang terjadi pelanggaran terhadap ketidaksesuain dan ketidak tepatan terhadap 

kemampuan tanah.  Terbatasnya tanah untuk penyediaan pembangunan atau 

kepetingan lain tersebut menyebabkan tanah-tanah yang berada pada jalur hijau, 

ataupun tanah-tanah yang erada pada kawasan lindung seringkali dialihfungsikan 

untuk pemenuhan kebutuhan kawasan budidaya.  

Kegiatan Belajar 10. Perencanaan Penggunaan Tanah Untuk Pencegahan dan 

Penyelesaian Konflik Penggunaan Tanah 
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Di dalam rencana tata ruang yang telah disusun di setiap daerah pertimbangan 

penggunaan tanah sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian tanah serta alokasi-

alokasi untuk kawasan lindung sudah ditetapkan. Namun rendahnya monitoring dan 

evaluasi terhadap praktik-praktik yang dilakukan di lapangan seringkali menjadikan 

pelanggaran yang dilakukan berlangsung secara massif dan terkadang sulit untuk 

ditertibkan.  Praktik yang seringkali dijumpai di lapangan adalah terjadinya alih 

fungsi lahan dari kawasan sawah yang subur menjadi non pertanian, sebut saja 

dikarenakan adanya pembangunan sebuah pabrik atau pembangunan sarana prasarana 

yang harus mengorbankan lahan pertanian subur semakin mempersempit 

ketersediaan lahan pangan berkelanjutan.  Konflik penetingan dan tumpeng tindih 

terhadap kepentingan tata ruang inilah yang menjadikan degradasi lahan dan 

ketersediaan lahan pertanian semakin menurun.  

 Beberapa contoh kasus terhadap konflik kepentingan dan konflik penggunaan 

tanah yang belum lama terjadi diantaranya adalah kasus pembangunan pabrik semen 

di perbukitan kendeng. Konflik yang terjadi antara masyarakat, pihak perusahaan dan 

juga pemerintah daerah tersebut berlangsung cukup lama. Masyarakat melakukan 

gugatan terhadap pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh perusahaan semen. 

Masyarakat secara bersama-sama mengajukan gugatan SK Bupati Pati 

No.660.1/4767 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Pabrik Semen.  Rencana tata 

ruang sebagai pengendali arahan penggunaan tanah dan sebagai landasan dalam 

pembangunan sectoral hendaknya harus dipatuhi oleh semua pihak.  Sehingga 

pembangunan dan pengembangan apapun dan dilakukan oleh pihak manapun harus 

mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku agar terjadi senergi dalam 

pelaksanaan pembangunan dengan kelestarian lingkungan dan terhindar benturan 

antar kepentingan. Pelaksanaan pembangunan yang melanggar tata ruang tentunya 

akan berakibat degradasi lingkungan dan dapat menimbulkan gejolak di masyarakat 

yang mengakibatkan konflik terhadap fungsi ruang dan penggunaan tanah. Dalam 

konteks ini maka pengendalian pemanfaatan ruang menjadi bagian penting yang 
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harus dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh pemerintah daerah agar fungsi tanah 

dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan, kesesuaian dan 

daya dukung lingkungan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

melaksanakan pembangunan ataupun pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah 

kepada para pengusaha/investor harus memperhatikan dan patuh terhadap tata ruang 

yang telah ditetapkan.   

Dalam sebuah teori terkait hukum menyatakan bahwa struktur hukum yang 

baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi 

hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan 

dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh oleh struktur hukum yang baik. 

Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan 

eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat dengan baik pula. 

Dengan kata lain hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga elemen tersebut 

saling berintegrasi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya, sehingga 

hukum akan berjalan serasi dan seimbang. Sehingga sebaik apapun aturan dan 

substansi hukum yang sudah ditetapkan, apabila pelaksana atau manusia yang 

menjalankan hukum tersebut tidak patuh maka konsep tata ruang yang sudah 

sedemikian hingga disusun baik tidak dapat terimplementasikan di lapangan sesuai 

dengan harapan.   

Hasil kajian yang dilakukan Ernis (2005) menyatakan bahwa supaya 

penggunaan tanah benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat. 

Dalam konteks ini adalah untuk melaksanakan kegiatan/pembangunan harus  

memperhatikan tingkat kesesuaian dengan kemampuan fisik. Selain itu dalam 

melaksanakan kegiatan/pembangunan juga harus memperhatikan keadaan sosial 

masyarakat yang ada disekitar lokasi tanah. Ini dimaksudkan untuk mencegah 

adanya kesalahan-kesalahan sosial yang 



76 
 

b. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah urus. 

Maksudnya adalah setiap pihak baik perorangan, masyarakat maupun badan 

hukum dan lembaga pemerintah harus melaksanakan kewajiban memelihara dan 

memanfaatkan tanah yang dikuasainnya. Sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang undangan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk memanfaatkan 

dan memelihara tanahnya. Hal ini agar tidak terjadi penelantaran tanah dan juga 

mencegah terjadinya sengketa dan permasalahan pertanahan.  

c. Mengusahakan adanya pengendalian terhadap perkembangan kebutuhan 

masyarakat akan tanah.  

Pengendalian ini penting dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam 

penggunaan tanah. Apabila rencana penggunaan tanah ini dikaitkan dengan 

kegiatan pembangunan, maka untuk menghindari konflik/pertentangan dalam 

penggunaan tanah diperlukan adanya skala-skala prioritas. Dengan demikian 

apabila ada 2 kegiatan yang memerlukan lokasi tanah yang sama, maka kegiatan 

yang termasuk dalam daftar skala prioritas yang harus lebih di dahulukan. 

d. Mengusahakan agar terdapat jaminan kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah 

warga masyarakat.  

Selain itu untuk mencegah terjadinya konflik dan permasalahan terkait 

penggunaan tanah maka penerapan sistem zonasi dan juga sistem insentif dan 

disinsentif perlu diterapkan dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah. 

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sistem zonasi terbagi menjadi  

1). Arahan peraturan zonasi sistem nasional; 

2). Arahan peraturan zonasi sistem provinsi; 

3). Peraturan zonasi pada wilayah kabupaten/kota. 

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional menyebutkan4: 

a) Arahan peraturan zonasi sistem nasional merupakan penjabaran dari indikasi 

arahan peraturan zonasi sistem nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional; 
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b)   Arahan Peraturan Zonasi sistem nasional merupakan ketentuan zonasi 

sektoral pada sistem nasional. 

c)  Ketentuan Zonasi Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan aturan pemanfaatan ruang pada zona ruang sistem nasional. 

d) Arahan peraturan zonasi sistem nasional berlaku sebagai ketentuan 

pemanfaatan ruang sistem nasional yang berada pada wilayah 

kabupaten/kota. 

e) Arahan peraturan zonasi sistem nasional meliputi arahan peraturan zonasi 

untuk struktur, ruang nasional, dan pola ruang nasional, yang terdiri atas : 

(1) Sistem perkotaan nasional; 

(2) Sistem jaringan transportasi nasional; 

(3) Sistem jaringan energy nasional; 

(4) Sistem jaringan telekomunikasi nasional; 

(5) Sistem jaringan sumber daya air; 

(6) Kawasan lindung nasional; dan 

(7) Kawasan budidaya. 
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Latihan  

1. Jelaskan upaya yang dilakukan dalam mengembangkan lahan pertanian. 

2. Bagaimana upaya yang dilakuakn untuk mengurangi dampak perubahan iklim 

3. Mengapa di Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana 

4. Jelaskan permasalahan yang terjadi dalam perencanaan penggunaan tanah 

5. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan lahan pangan 

berkelanjutan. 

 

Rangkuman 

Permasalahan yang terjadi terkait pemanfaatan lahan terkait pertumbuhan penduduk 

yang meningkat diantaranya yakni: 

a. Terbatasnya tanah yang tersedia untuk berbagai fungsi peruntukan 

b. Pemanfaatan dan pengelolaan tanah serta pola tata ruang yang belum 

sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh 



80 
 

c. Penggunaan tanah yang terjadi seringkali terjadi penyimpangan dari arahan pola 

peruntukannya 

d. Persaingan dalam mendapatkan lokasi tanah yang didukung atau yang 

berdekatan dengan pusat perkotaan, pusat perekonomian. 

e. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami dan melaksanakan 

kepatutan dan kewajiban sebagai warga negara 

Upaya yang dilakukan untuk mengatur penggunaan tanah pada wilayah pertanian 

digunakan model WTU (Wilayah Tanah usaha) dengan mempertimbangkan faktor 

ketinggian dan faktor lereng.  

Di dalam merencanakan penggunaan tanah untuk transmigrasi diantaranya harus 

memenuhi beberapa syarat dalam melaksanakan penyediaan tanah untuk calon 

pemukiman transmigrasi harus memenuhi beberapa kriteria yakni: 

a. Clear yakni tanah yang akan disediakan harus jelas letak, luas dan batas fisik 

tanah yang digambarkan dalam peta; 

b. Clear yakni tanah tersebut harus  

- Bebas dari hak dan/atau peruntukannya dari pihak lain, bukti bahwa tanah ini 

bebas dituangkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari 

Kantor Pertanahan Setempat; 

- Bebas dari hak adat/ulayat yang sah dan dituangkan dalam Berita Acara 

Penyerahan Hak Atas Tanah oleh masyarakat adat setempat; 

- Diprioritaskan pada Areal Penggunaan Lain (APL), atau berada dalam 

kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.   

Pengelolaan Sumber daya alam berkelanjutan dengan pembangunan berkelanjutan 

tentunya memiliki keterkaitan sangat erat. Di dalam konsep pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi tetap 

harus memegang 3 prinsip yang pertama pembangunan yang dilakukan tidak terdapat 

proses pemborosan dalam penggunaan anggaran; kedua dalam melaksanakan 
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pembangunan tidak ada dampak polusi dan kerusakan lingkungan dan yang ketiga 

pembangunan yang dilakukan harus dapat meningkatkan daya dukung lingkungan 

Keanekaragaman hayati merupakan aset bagi pembangunan nasional dan 

daerah sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu, baik antar sektor maupun 

antar tingkat pemerintahan.  Keanekaragaman hayati meliputi keanekaragaman 

makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi 

keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. 

Keanekaragaman hayati harus dilindungi agar tidak mengalami kepunahan, berbagai 

keanekaragaman hayati tersebut memberikan peran dalam menjaga kelestarian alam 

dan lingkungan. 

Keberadaan taman nasional merupakan salah satu upaya dalam menciptakan 

dan menetapkan hubungan yang berkelanjutan antara manusia dan lingkungan. 

Kawasan penyangga (buffer zone) sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 Tahun 

1990 disebutkan bahwa wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan meliputi 

hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu 

dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut.  

Ketahanan Pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan 

lestari, baik dalam aspek penyediaan, distribusi dan aksesibilitas, maupun dalam 

konteks kemandirian, kedaulatan dan keamanan pangan. Bahwa kondisi ketahanan 

pangan yang terjadi saat ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya 

perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang terus meningkat, 

perubahan iklim yang berpengaruh terhadap punahnya berberapa jenis tanaman serta 

dampak perubahan iklim yang seringkali menyebabkan gagal panen, jumlah 

penduduk yang terus meningkat, serta masih lemahnya kebijakan terkait  

perlindungan lahan pangan berkelanjutan. 

Penyusunan peta-peta bencana baik meliputi peta tingkat kerawanan bencana, 

peta kejadian bencana, peta tingkat risiko bencana, peta kerentanan, ataupun peta 

mitigasi bencana hendaknya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan 
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kebijakan yang komprehensif dalam mengurangi risiko bencana.  Pengarusutamaan 

pengurangan risiko bencana yang ditetapkan harus dilaksanakan oleh setiap 

Kementerian/Lembaga ataupun oleh pihak swasta dan semua lini masyarakat 

menjadikan bencana sebagai tangung jawab kita bersama bukan hanya 

tanggungjawab Badan Nasional Penanggunalangan Bencana. 

Di Indonesia dampak adanya perubahan iklim yang cukup signifikan selain 

mengakibatkan curah hujan yang sangat tinggi pada beberapa lokasi tertentu dan 

mengakibatkan banjir, perubahan iklim juga mengancam terhadap timbulnya bencana 

kebakaran hutan.  Akibat adanya panas yang berkepanjangan mengakibatkan 

beberapa hutan di wilayah Indonesia mengering.  Adanya potensi panas bumi dan 

adanya sulutan kecil terhadap api mengakibatkan kobaran api membakar lahan dan 

hutan yang perembetannya terjadi secara cepat sehingga sangat sulit untuk 

dipadamkan.  Kebakaran hutan yang terjadi ini tentunya semakin memperburuh 

keadaan ekosistem dan kondisi lingkungan. Kebakaran mengakibatkan tutupan lahan 

yang seharusnya menjadi penekan adanya emisi gas rumah kaca justru menjadi hal 

yang sebaliknya, kebakaran hutan yang berlangsung sangat lama ini justru 

memberikan suplay terhadap gas carbon yang dilepaskan ke atmosfer. 

Agar penggunaan tanah benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat, 

mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah urus, mengusahakan 

adanya pengendalian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat akan tanah, 

mengusahakan agar terdapat jaminan kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah warga 

masyarakat. Untuk mencegah terjadinya konflik dan permasalahan terkait 

penggunaan tanah maka penerapan sistem zonasi dan juga sistem insentif dan 

disinsentif perlu diterapkan dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah 
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Tes Formatif 

Pilihlah jawaban B jika benar dan S jika salah.  

1. Rencana tata ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang 

aman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan 

ketahanan nasional   …………………………………………………………(B/S) 

2. Untuk menyusun WTU (Wilayah Tanah Usaha) mempertimbangkan faktor 

kesuburan tanah dan kedalaman tanah. ……………………………………(B/S) 

3. Syarat dalam melaksanakan penyediaan tanah untuk calon pemukiman 

transmigrasi harus memenuhi beberapa kriteria yani tanah dalam kondisi clear 

and clean ……………………………………………………………………(B/S) 

4. Pertimbangan dalam menentukan lokasi transmigrasi salah satunya adalah lahan 

gambut ……………………………………………………………………(B/S) 

5. Perizinan berfungsi untuk memperlancar proses pembangunan ataupun proyek 

dilaksanakan ……………………………………………………………(B/S) 

6. Upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati dilakukan melalui upaya 

konservasi sumber daya alam ……………………………………………(B/S) 

7. Ketahanan Pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan 

lestari, baik dalam aspek penyediaan, distribusi dan aksesibilitas, maupun dalam 

konteks kemandirian, kedaulatan dan keamanan pangan      ………….……..(B/S) 

8. Komponen sistem iklim terdiri dari lima komponen utama yaitu permukaan bumi, 

unsur hayati, lingkungan, tumbuhan dan biosfer …………………................(B/S) 

9. Ketahanan Pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan 

lestari, baik dalam aspek penyediaan, distribusi dan aksesibilitas, maupun dalam 

konteks kemandirian, kedaulatan dan keamanan pangan     ………………....(B/S) 

10. Perlindungan lahan pangan berkelanjutan yakni sebuah sistem atau proses dalam 

melakukan perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, 

pengendalian dan pengawasan terhadap lahan pangan serta kawasan secara 

berkelanjutan …………………………………………………………....(B/S) 
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Kunci Jawaban:     

                   

                    Tes Formatif I                                       Tes Formatif II 

1. B      1.  B 

2. S      2.  S 

3. S      3.  B 

4. B      4.  B 

5. B      5.  S 

6. B      6.  B 

7. B      7.  B 

8. S      8.  S 

9. B      9.  B 

10. B               10.  B 

 

       Tes Formatif III                                        Tes Formatif IV 

1. B      1.  B 

2. B      2.  S 

3. S      3.  B 

4. B      4.  B 

5. S      5.  S 

6. S      6.  B 

7. B      7.  B 

8. S      8.  S 

9. B      9.  B 

10. B               10.. B 
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