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KRITERIA PENATAAN RUANG DAN IMPLEMENTASINYA 
UNTUK KETERLANJUTAN PENGGUNAAN LAHAN 

BERMASLAHAT1 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 

Lahan  

 Menurut FAO (1977), lahan ialah suatu daerah permukaan bumi yang ciri-cirinya 

(characteristics) mencakup semua pengenal (attributes) yang bersifat cukup mantap atau 

yang dapat diduga bersifat mendaur dari biosfer, atmosfer, tanah, geologi, hidrologi, 

populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia pada masa lampau dan masa 

kini, sepanjang pengenal-pengenal tadi berpengaruh murad (significant) atas penggunaan 

lahan pada waktu sekarang dan pada waktu mendatang. 

 Lahan merupakan persatuan sejumlah komponen yang berpotensi sumberdaya. 

Potensi lahan ditentukan oleh potensi sumberdaya masing-masing yang menjadi 

komponennya, baik potensi bawaan maupun potensi yang berkembang dari nasabah 

salingtindak (interactive relationship) dan nasabah kompensatif (compensatory 

relationship) antar sumberdaya. 

 Lahan bermatra (dimension) ruang karena merupakan bentangan muka bumi dan 

ciri-cirinya mengubah (vary) dari tapak (site) ke tapak. Lahan juga bermatra waktu karena 

ciri-cirinya mengubah menuruti proses interaktif dan kompensatif antar komponen-

komponennya dan karena sifat mendaur pengenal beberapa komponennya. Maka lahan 

dapat disebut suatu sistem ruang-waktu. 

 

Sumberdaya  

 Sumberdaya ialah sesuatu yang berguna dan berharga dalam keadaan sumberdaya 

itu ditemukan. Dalam keadaan mentah atau aseli, sumberdaya  dapat  merupakan  masukan 

ke dalam proses menghasilkan sesuatu yang berharga, atau dapat memasuki proses 

konsumsi secara lengsung yang dalam hal ini sumberdaya sendiri beroleh suatu harga 

(Randall, 1987). Boleh juga dikatakan bahwa sumberdaya adalah sesuatu yang dapat 

diperoleh berupa cadangan pemasok sesuatu yang diinginkan (Menard, 1974). 

                                                            
1  Makalah dalam Seminar Nasional Penataan Ruang untuk Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Efisien dan 

Berkesinambungan. HITI-UNHAS. Ujung Pandang 9-10 Oktober 1990. 
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 Sumberdaya merupakan suatu konsep yang dinamis. Pertama, pengertiannya terkait 

pada kebutuhan orang. Sesuatu yang tidak diketahui atau yang kegunaannya belum 

ditemukan, bukanlah sumberdaya. Kedua, pengertiannya menyiratkan upaya untuk 

memperolehnya. Jadi, keterbatasan pasokan menjadi salah satu kriterium sumberdaya. 

Sesuatu yang langsung siap digunakan tanpa memerlukan suatu usaha khusus dan tanpa 

batas, bukanlah sumberdaya. Misalnya, udara segar di alam bebas bukan sumberdaya, akan 

tetapi udara dalam lingkungan yang tercemar sumberdaya. Dalam hal tersebut terakhir 

diperlukan usaha untuk membersihkannya atau untuk menjaga jangan sampai mengalami 

pencemaran. Ketiga, pengertiannya merujuk kepada kehadiran secara alamiah dan bukan 

dibuat oleh orang. Misalnya, cabakan besi adalah sumberdaya, akan tetapi paku besi bukan 

sumberdaya. Waduk air adalah sumberdaya, karena orang tidak membuat air dan campur 

tangannya hanya terbatas pada pemudahan penyediaan air.  

 Kesumberdayaan sesuatu dapat berubah sehubungan dengan perubahan kebutuhan, 

informasi, teknologi, dan kelangkaan nisbi. Sesuatu yang semula tidak bernilai dapat 

berubah menjadi suatu sumberdaya penting. Sebaliknya, suatu sumberdaya penting 

kemudian dapat kehilangan kesumberdayaannya karena sudah ditemukan bahan sulihan 

(substitute) yang lebih baik atau yang lebih mudah diperoleh. Maka pengertian sumberdaya 

juga berkaitan dengan ekonomi. Kelangkaan nisbi menyiratkan kesebandingan antara 

persediaan (penawaran) dan kebutuhan (permintaan). Sumberdaya adalah benda ekonomi. 

Benda-benda lain yang bersifat subekonomi karena persediaannya secara nisbi tidak 

terbatas sebandingan dengan permintaan, tidak dinyatakan sebagai sumberdaya. 

Sumberdaya berpengenal ganda dan bermatra kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Konsep 

kelangkaan nisbi tidak hanya mengenai matra kuantitas, akan tetapi mengenai tiap matra 

sumberdaya (Randall, 1987). 

 Dengan konsep kelangkaan nisbi, lahan merupakan sumberdaya. Maka lahan 

bergatra (aspect) ekonomi, disamping bergatra fisik, biologi dan budaya (rekayasa) 

sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Lahan juga bermatra kuantitas dan kualitas, 

disamping bermatra ruang dan waktu sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Nilai lahan 

ditentukan oleh kebutuhan dalam kesebandingan dengan ketersediaannya menurut 

persyaratan luas (matra kuantitas), kemampuan (matra kualitas), letak (matra ruang) dan 

kapan (matra waktu). Informasi dan teknologi berpengaruh atas nilai lahan karena dapat 

mengubah persyaratan yang diminta mengenai luas, kemampuan, letak dan kapan. 

 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 3

Keterlanjutan 

 Konsep pengembangan berkelanjutan (sustainable development) ditakrifkan 

(defined) oleh World Conservation Strategy 1980 sebagai “pembangunan yang memenuhi 

kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan kesanggupan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka” (Anon., 1990a). Meskipun maksud takrif ini jelas, namun 

masih perlu dibuat lebih operasional untuk dapat mendasari perancangan intervensi teknik, 

sosial, ekonomi dan politik bagi pencapaian keterlanjutan pembangunan. Perancangan 

intervensi ini hanya akan berhasil kalau dibuat lewat hampiran serbacakup (comprehensive 

approach) berdasarkan pemikiran dan tindakan holistik untuk mengurangi cekaman 

regional (regional stresses). Hampiran menyatu (unified approach) diperlukan untuk 

mengelola wilayah melalui perencanaan kooperatif antara pertanian, perhutanan dan 

industri. Hampiran regional diperlukan untuk mengelola wilayah yang berkembang pesat. 

Dengan hampiran regional dapat disusun kebijakan regional penggunaan lahan (Anon., 

1990b). 

 Untuk melancarkan pembangunan berkelanjutan yang melaju cepat, perencanaan 

sektoral setempat-setempat tidak berlaku. Dalam hal penggunaan sumberdaya lahan, istilah 

berkelanjutan menyiratkan “menempatkan bentuk penggunaan lahan tak-deterioratif yang 

kompatibel dalam jumlah maksimum, sehingga memperoleh jumlah maslahat (advantage) 

sebaik-baiknya dari sumbangan semua bentuk penggunaan lahan yang dapat ditempatkan” 

(Notohadiprawiro, 1987). Implikasi dari makna berkelanjutan tersebut ialah mengupayakan 

berlangsungnya interaksi bentuk dan intensitas kegiatan dengan kemampuan lahan yang 

ditempati kegiatan tersebut pada aras (level) optimum. 

 Berkelanjutan selalu berkonotasi produktifitas, efisiensi, konservasi, berwawasan 

lingkungan dan masa depan, serta pemerataan hak dan kesempatan berkembang bagi 

semua pihak. Khusus untuk implementasi konotasi terakhir  diperlukan kelembagaan 

(institution) yang tanggap dan efektif. Taylor (1980) melihat bahwa kelembagaan di 

negara-negara sedang berkembang seringkali menjadi kendala utama pembangunan, 

terutama dalam hal pertanian yang melibatkan banyak petani kecil. 

 

Penataan Ruang 

 Penataan ruang dalam konteks pemanfaatan lahan bertujuan mengoptimumkan 

hasil total penggunaan lahan di bagian-bagian lahan yang sesuai kemampuannya untuk 
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ditempati bentuk penggunaan lahan bersangkutan dengan asas kompatibilitas antar  bentuk 

penggunaan lahan. Penatan ruang tidak sekadar memetak-petak hamparan lahan untuk 

dibagi-bagikan kepada sejumlah kegiatan. Oleh karena ruang merupakan salah satu matra 

lahan maka istilah ruang digunakan untuk mengaktualkan harkat lahan. 

 Masih sering terjadi, terutama di kalangan para penggaris kebijakan dan para 

penyusun program, bahwa penataan ruang dijabarkan secara harfiah. Dengan jabaran 

harfiah penataan ruang memesabkan kegiatan kontemporer, padahal pendayagunaan lahan 

harus mengajukan perspektif ke dalam waktu. Lahan yang merupakan konsep dinamik 

tidak mungkin diatur penggunaannya dengan asas statik sebagaimana disiratkan oleh 

istilah penataan ruang. Lahan sebagai suatu ekosistem menjalani evolusi, demikian pula 

nilai-nilai kehidupan yang dianut manusia. Dengan sendirinya nasabah (relationship) 

antara lahan dan manusia merupakan fungsi waktu. 

 Barangkali perlu dimasarakatkan suatu istilah yang tidak menyebabkan orang 

terpancang pada pengertian “ruang” secara harfiah. Istilah yang jauh lebih baik ialah 

tataguna lahan. Istilah ini sebetulnya sudah jauh lebih dulu muncul daripada istilah 

penataan ruang atau disingkat tata ruang. Akan tetapi karena istilah tata ruang selalu 

diucapkan oleh para pejabat, akhirnya istilah tata guna lahan yang jauh lebih konseptual 

terdesak ke tepi. Istilah tata guna lahan jelas mengunjukkan (indicate) bahwa yang ditata 

ialah penggunaan lahan, bukan menata ruang saja. Tata ruang adalah salah satu segi tata 

guna lahan. 

 Tata guna lahan ialah pengarahan penggunaan lahan dengan kebijakan umum 

(public policy) dan program tata ruang untuk memperoleh manfaat total sebaik-baiknya 

secara berkelanjutan dari kemampuan total lahan yang tersediakan. Jadi, tata ruang adalah 

sarana untuk menerapkan tataguna lahan sebagai konsep. Maka tata ruang tunduk kepada 

tataguna lahan, yang berarti bahwa tata ruang tidak dapat dijalankan sebelum ada tataguna 

lahan. 

 Telah dikemukakan terdahulu bahwa lahan bermatra kuantitas, kualitas, ruang dan 

waktu. Dengan demikian tataguna lahan mengisyaratkan: (1) pewilayahan kegiatan atau 

spesialisasi regional, dan (2) perspektif jangka panjang. Untuk menekankan keperluan 

kepewilayahan pembangunan pertanian, misalnya, di Jepang dimasyarakatkan semboyan 

“one village one crop”. Semboyan semacam ini tidak lain bermaksud untuk menanamkan 

sikap efisien dalam diri para pelaku produksi pertanian. Perspektif jangka panjang 
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diperlukan untuk menjamin kemantapan program dan kesinambungan (continuity) serta 

keprogresifan usaha, khususnya usaha-uasaha kecil, termasuk usaha petani kecil. 

Tujuan tataguna lahan menetapkan pelaksanaan penataan ruang yang: 

1. Tidak mengarah kepada memaksimumkan hasil interaksi antara kegiatan dan lahan 

dalam setiap pasangan budidaya (enterprise) dengan tapak (site), akan tetapi 

mengoptimumkan jumlah manfaat yang dapat diperoleh dengan sumbangan dari semua 

pasangan budidaya – tapak. 

2. Manfaat tidak diperuntukkan bagi individu pengguna lahan semata-mata tanpa 

mengindahkan kepentingan perorangan, akan tetapi memberikan manfaat bagi 

keduanya secara sebanding. 

3. Menjamin pelanjutan fungsi lahan selaku sumberdaya. 

4. Kalau perlu, hanya boleh bergeser dalam batas-batas yang masih dapat diterima 

berdasarkan butir-butir ketetapan 1 s.d. 3 tersebut terdahulu dan berdasarkan program 

pengembangan lahan (land development) berjangka panjang. 

 

Kriteria Penatagunaan Lahan 

Tataguna lahan dan penataan ruang sebagai tindakan opeasionalnya memerlukan 

pengertian tentang : 

1. Kemampuan dan kesesuaian lahan dan agihannya (distribution) di setiap kawasan 

pembangunan. 

2. Ketercapaian (accessibility) dan keterlintasan (trafficability) setiap kawasan 

pembangunan yang menentukan keterbukaan komunikasi dan kelancaran lalu lintas 

orang dan barang. 

3. Teknologi pengembangan lahan dan teknologi produksi yang tersediakan dalam 

masyarakat, yang memenuhi kriteria: (a) dapat diterapkan secara teknis, (b) layak 

secara ekonomi, (c) terhasratkan (desirable) secara sosial , (d) laik menurut wawasan 

lingkungan, (e) terkelolakan secara ketataprajaan, dan (f) dapat diterima secara politik. 

4. Kelembagaan masyarakat yang berpengaruh atas penggunaan lahan. 

5. Tujuan pembangunan nasional dan regional serta hubungan antara keduannya, dan 

peranan yang dijatahkan kepada wawasan pembangunan masing-masing, baik dalam 

konteks regional. 

Untuk memperoleh pengerian tentang butir 1 dan 2  dipelukan kelengkapan berupa 

sistem informasi geografi (GIS). Untuk memperoleh pengertian tentang butir 3 diperlukan 
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pengetahuan tentang hakekat etnologi dalam teknologi (etnoteknologi), dan ketrampilan 

merakit dan mengalihkan teknologi yang sesuai. Ini berarti bahwa menumbuhkan 

kemahiran rekayasa dan rancangbangun menjadi prasyarat mutlak. Iklim politik selama ini 

tidak menggairahkan pertumbuhan swasembada teknologi. Ada dua faktor yang dapat 

ditunjuk sebagai penyebabnya: (1) kelemahan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi 

nasional, dan (2) pragmatisme yang mendahulukan pemilikan teknologi kejap (instant 

tecnology) dan teknologi canggih yang tinggal di beli di pasar teknologi negara maju. 

Keadaan ini sekaligus menyangkut pengertian tentang butir 4. Butir 4 juga mengenai 

ketimpangan kedudukan penawaran (bargaining position) dan lobi politik pengguna lahan 

lemah terhadap pengguna lahan kuat. Pengguna lahan lemah selalu kalah dalam persaingan 

memperoleh manfaat dari lahan. Fakta-fakta ini dapat memunculkan keharusan membenahi 

kelembagaan dalam rangka penatagunaan lahan. Persoalan tersebut selanjutnya terkait 

pada pengertian tentang butir 5. Pertanyaan dasar yang muncul dari sini adalah perlukah 

difikirkan ulang tentang hakekat pembangunan nasional dan regional yang pemerataan hak 

dan kesempatan bertumbuh dan berkembang menjadi pumpunya (focus)? 

Penatagunaan lahan dan implementasinya berupa penataan ruang itu untuk apa dan 

siapa?  Jawaban atas pertanyaan mendasar semacam inilah yang menentukan kriteria yang 

diperlukan untuk penatagunaan lahan. Tiap bentuk penggunaan lahan mempersyaratkan 

kuantitas dan kualitas lahan sendiri-sendiri. Budidaya hayati (pertanian, peternakan, 

perikanan, dan perhutanan) memerlukan lahan yang luas dan mempersyaratkan mutu lahan 

yang tinggi. Kebutuhan lahan yang luas terbawa oleh: (1) daya produksi per satuan luas 

dan waktu terbatas dan tidak dapat dinaikkan sekehendak karena menyangkut proses 

biologi dan dikendalikan oleh keadaan alam yang tidak terkelolakan, dan karena itu          

(2) satuan-satuan produksi terdispersi sangat luas untuk dapat memanfaatkan 

setiapkeadaan sumberdaya alam yang lebih menguntungkan. Persyaratan mutu lahan tinggi 

karena (1) lahan mengandung faktor-faktor pokok dan sekaligus menjadi medium dasar 

bagi hidup tanaman dan ternak, dan karena itu (2) kesesuaian lahan menjadi penentu asasi 

efisiensi usaha. 

Di sisi ekstrem yang lain berada industri, yang tidak banyak mempersyaratkan luas 

dan mutu lahan. Oleh karena daya produksi tiap satuan luas dan waktu sangant tinggi, 

ditambah dengan efisiensi usaha yang sangat tinggi kare proses produksi dapat 

dikendalikan sepenuhnya, industri dapat hidup dan berkembang dengan lahan sempit dan 

dengan jumlah satuan produksi sedikit. Industri tidak bergantung pada lahan sebagai faktor 
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produksi dan sebagai masukan proses produksi. Maka industri tidak mempersoalkan mutu 

lahan. Kalaupun perlu pembenahan atau reklamasi, misalnya perbaikan atau pengadaan 

pengatusan (drainage), pemantapan tanah, atai peninggian tanah, industri akan mudah 

menyelesaikan nya dengan modalnya yang kuat, apalagi hanya menyangkut luasan lahan 

sempit. 

Di sini timbul keadaan yang merumitkan penatagunaan lahan. Pertanian dan 

budidaya hayati yang lain, di satu pihak merupakan sistem ekonomi yang secara nisbi 

lemah, sedang di pihak lain pilihan lahannya lebih terbatas. Sebaliknya, industri sebagai 

suatu sistem ekonomi yang kuat justru mempunyai pilihan lahan yang lebih leluasa. Selain 

ketercapaian dan keterlintasan medan, dapat dikatakan tidak ada kriteria lain untuk 

memilih lahan bagi industri. Untuk memenuhi kebutuhan air, industri jauh lebih berani 

mengupayakan sumber-sumber air yang lebih mahal daripada pertanian; misalnya 

penawaran air payau atau air laut, penjernihan air kotor, pendaur-ulangan air buangan, dan 

mengangkat air tanah sangat dalam. Apabila keunggulan industri ini masih lagi disokong 

dengan kebijakan dan kelembagaan yang lebih memihak kepada industri, ketimpangan 

antara pertanian dan industri menjadi bertambah mencolok. 

Pengalihan fungsi lahan dari pertanian menjadi bukan-pertanian seluas puluhan 

ribu ha yang terjadi di Indonesia setiap tahun, merupakan bukti kelemahan kedudukan 

pertanian dalam hukum dan politik pendayagunaan sumberdaya alam. Apabila tujuan 

pembangunan Indonesia memang mengefisienkan pemanfaatan sumberdaya alam, 

pendirian pabrik-pabrik dan pembangunan kawasan pariwisata serta perkotaan memang 

merupakan jawaban yang tepat. Barangkali rumusan tujuan pembangunan Indonesia bukan 

mengefisienkan pemanfaatan sumberdaya alam, melainkan menyelaraskan 

pendayagunaan sumberdaya alam. Dengan rumusan terakhir ini maka mendayagunakan 

lahan subur untuk pertanian lebih selaras daripada mendayagunakannya untuk pemekaran 

kota atau untuk kawasan industri. Untuk pemekaran kota dan pendirian kawasan industri 

cukup diberikan lahan yang marginal dan submarginal bagi pertanian. 

Dengan konsep selaras, penilaian penggunaan lahan menggunakan tiga ukuran, 

yaitu kurangguna (underutilized), tepatguna, dan lewatguna (overutilized). Lahan subur 

yang digunakan untuk industri dinilai kurangguna karena mutu lahan yang tersediakan 

tidak termaanfaatkan. Lahan marginal yang digunakan untuk pertanian dinilai lewatguna 

karena mutu yang ditawarkan lahan kurang daripada mutu yang diminta oleh pertanian. 

Maka kriteria penataan ruang ialah kesebandingan (proportionality) antara ciri-ciri yang 
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diminta oloeh bentuk penggunaan lahan. Konsep ini dikembangkan oleh Melitz (1986) 

dengan sebutan konsep kecukupan (sufficiency concept). Konsep tersebut menggunakan 

acuan (model) penawaran – permintaan akan mutu lahan. Penawaran adalah pasokan  

(supply) mutu oleh lahan, dan permintaan adalah mutu lahan yang dibutuhkan oleh 

kegiatan penggunaan lahan. Kecukupan diukur berdasarkan seberapa jauh pasokan mutu 

dapat memenuhi kebutuhan mutu. Sasaran penataan ruang ialah membuat semua 

penggunaan lahan di semua bagian lahan bersifat tepatguna. Menurut pertimbangan 

tertentu (ekonomi, sosial, politik atau pertahanan-keamanan), di satu-dua tapak boleh ada 

penggunaan yang bersifat kurangguna, akan tetapi tidak boleh ada satu tapak pun yang 

digunakan secara lewatguna. Penggunaan lewatguna mengundang risiko besar karena 

usikan akan melampaui daya tahan sumberdaya sebagai sistem, dan ini berarti 

bertentangan dengan asas konservasi dan keterlanjutan. 

 

Pendapat  Dan Kesimpulan 

Ada dua kendala besar yang menghadang pelaksanaan penataan ruang secara baik 

dan benardi Indonesia. Kendala pertama ialah belum adanya perundangan tentang tataguna 

lahan yang terinci dan operasional. Yang ada baru undang-undang induk berupa UUD 

1945 pasal 33 dan UUPA. Akibatnya, orang dapat membuat tafsiran macam-macam, dan 

untuk memperkuat tafsiran itu si pembuat tafsiran selalu berlindung di belakang dalih 

“untuk kepentingan negara” dan “untuk kepentingan umum”. Padahal makna kepentingan 

negara dan kepentingan umum belum pernah dijabarkan secara tajam dan rinci. Kendala 

kedua ialah kelembagaan masarakat yang masih lemah. Banyak keputusan ekonomi dan 

politik, mungkin secara tidak sadar, merujuk kepada kepentingan dan keinginan para 

pemodal besar. Pertumbuhan agregatif dijadikan unggulan untuk menaksir keberhasilan 

pembangunan. Padahal masih banyak pengukur-pengukur lain yang tidak kalah penting 

untuk menaksir keberhasilan pembangunan, seperti indeks pembangunan manusia (human 

development index) dan pemerataan hak serta kesempatan untuk bertumbuh. 

Persoalan penataan ruang di Indonesia terutama bukan persoalan teknis, melainkan 

terutama persoalan kelembagaan. Sebelum kendala besar tersebut terdahulu dapat 

diselesaikan secara tuntas, penataan ruang tidak mungkin berhasil dengan memuaskan. 

Kita boleh mengadakan seminar berkali-kali, akan tetapi hasilnya akan tetap jauh dari 

harapan. Tindakan yang kita perlukan ialah pembenahan sikap politik seluruh jajaran 
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eksekutif. Sikap politik yang kita perlukan untuk menangani pembangunan jangka panjang 

ialah yang benar-benar dilandasi penghayatan dan pengamalan tataguna lahan. 
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