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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Pemerintah merupakan lembaga organisasi yang tentunya mempunyai 

sebuah tujuan dan sasaran yang baik dan sempurna yang ingin di capainya 

dalam kurun waktu tertentu. Maka dari itu suatu pemerintahan perlu adanya 

membuat sebuah perencanaan yang strategis agar  mecapai tujuan dan sasaran 

yang diinginkan, ketika rencana atau perencanaan tersebut dilakukan dengan 

baik maka hasilnya akan baik pula dan jika hasilnya baik maka dalam 

melakukan evaluasipun akan mudah dalam mengetahui sejauh mana 

keberhasilan yang dicapai dalam perencaan dan strategi yang dilakukan oleh 

pemerintahan organisasi atau lembaga.  

Pembentukan rencana kerja jangka panjang, pendek, maupun menengah 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan suatu 

kegiatan, karena suatu kegiatan yang tidak direncanakan dengan baik akan 

membuat kerja tersebut tidak terarah dan tidak bisa diukur sejauh mana 

keberhasilannya. Begitupun dalam rencana kerja suatu pemerintahan tentu 

adanya pembuatan suatu pedoman atau rancangan, instrumen dalam melakukan 

sebuah kegiatan.
 1

 Rencana-rencana yang dilakukan oleh pemerintahan atau 

lembaga pemerintah dituangkan dalam sebuah aturan hukum berupa peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif, legislatif yang 

nantinya akan dijadikan sebagai pedoman, acuan dalam pelaksanaan 

                                                           
1 Dr.Arba,SH.,M.Hum, “Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah”(Jakarta: Sinar Grafika,2017), 

hal 16 
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rancangan atau rencana kerja dalam suatu kegiatan atau kegiatan 

pembangunan. 

Penyediaan sarana dan prasarana dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat 

merupakan suatu tuntutan terhadap pemerintah yang pertumbuhan 

penduduknya sangat pesat dalam suatu negara. Kewajiban suatu pemerintahan 

yakni memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakatnnya.
2
 Negara di 

tuntut berperan lebih jauh dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam 

baik dalam lingkup darat laut ataupun udara. Seperti amanat yang tertuang 

dalam pembukaan UUD 1945 alenia-4 yang berbunyi: ....“melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesian dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial, serta dalam  Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) 

yang berbunyi... “Bumi dan air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung 

didalamnya dikuasai negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”.  

Negara merupakan struktural pemerintahan lembaga organisasi yang besar 

dikarenakan susunan pemerintahan yakni dari pusat sampai ke daerah-daerah 

yang dimana struktural tata pemerintahan tersebut mempunyai tugas pokok dan 

fungsi yang tentunya saling berhubungan, seperti apa yang disinggung diatas 

mengenai sebuah rancangan dalam ranah kerja. Daerah atau wilayah 

merupakan struktural negara yang paling bawah dalam tata negara yang 

                                                           
2 Ir.H.Juniarso Ridwan,M.Si,Mh. Dan Achmad Sodik,Sh.M.H., “Hukum Tata Ruang Dalam 

Konsep Kebijakan Otonomi Daerah”, (Bandung:Nuansa,2013),hal 19 
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dimana daerah atau wilayah merupakan sebuah ruang untuk melangsungkan 

kehidupan bermasyarakat, seperti yang tertuang dalam pasal 1 angka 1 

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang 

merupakan..“wadah yang meliputi ruang darat,ruang laut,dan ruang udara 

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuaan wilayah tempat 

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan,dan memelihara 

kelangsungan hidupnya.”.  

Dari apa yang dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut 

tentunya pemerintahan daerah atau wilayah mempunyai sebuah rancangan 

dalam menjalankan pemerintahan serta pemanfaatan tata ruang wilayahnya. 

Negara berwenang dalam melakukan pengelolaan tersebut, maka dari itu 

tentunya dalam setiap wilayah atau daerah mempunyai pengelolaan yang dapat 

mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terwujudnya keinginan 

masyarakat termasuk dalam kewenangan penentuaan tata ruang wilyah yang 

biasanya tertuang dalam aturan hukum atau undang-undang tentang rencana 

tata ruang wilayah. 

Dalam penelitian ini aturan hukum atau undang-undang yang akan dikaji 

yakni mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten sukoharjo yang dimana 

tentunya dalam Peraturan Daerah tersebut perencanaan tata ruang wilayah 

kabupaten sudah dibuat dengan jangka panjang yakni dari tahun 2011-2031 

yang dalam isinya sudah tertata dengan rapi berkaitan dengan jangka panjang 

tata ruang wilayah dikabupaten sukoharjo yakni Peraturan Daerah No 14 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo. 
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Mengingat bahwa dalam sebuah perencanaan oleh suatu pemerintah atau 

lembaga organisasi pemerintahan perlu adanya perencanaan yang strategis dan 

baik agar dapat menghasilkan hal yang baik pula yakni seperti yang tertuang 

dalam undang-undang dan terhadap kesejahteraan masyarakat maka untuk 

mengetahui hal tersebut perlu dilakukan sebuah evaluasi sesuai atau tidak 

dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat ataupun dengan kebijakan 

hukum diatasnya. 

 Seperti mengomentari konsep Roscoe Pound, Mochtar Koesoemaatmadja 

mengemukakan bahwa hukum haruslah menjadi sarana pembangunan yang 

berarti disini mendorong proses modernisasi.
3
 Artinya hukum yang dibuat 

haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia 

sesuai dengan fungsinya tersebut maka dalam pemebentukan undang-undang 

meletakkan berbagai dasar landasan yuridis sosiologis maupun filosofis dalam 

kegiatan pembangunan yang salah satunya yakni dalam pembentukan peraturan 

perundang-undang mengenai tata ruang.  

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya 

disingkat RTRW Kabupaten Sukoharjo adalah rencana tata ruang yang bersifat 

umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan 

ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana 

pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan 

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian 

                                                           
3
 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2006,. 

hal.22-23 
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pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
4
 RTRW merupakan dekumen 

perencanaan yang mengikat bagi semua pelaku pembangunan. Alokasi 

pemanfaatan lahan yang ditetapkan dalam RTRW tersebut dapat mendorong 

perubahan penggunaan lahan, yang dapat mengakibatkan semakin 

menyusutnya daerah resapan air dan berkurangnya kemampuan tanah.
5
 Maka 

dari itu sekarang banyak sekali terjadi perubahan fungsi lahan yang terjadi 

yang sebenarnya sudah ada ketentuan dalam kawasan wilayah untuk 

pemanfaatan tanah atau ruang-ruang wilayah.  

Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan, pada dasarnya 

tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan 

penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan 

lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan 

serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana 

peruntukannya. Sedangkan lahan itu sendiri bersifat terbatas dan tidak bisa 

ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi. Keterbatasan lahan di perkotaan 

juga menyebabkan kota berkembang secara fisik ke arah pinggiran kota. 

Terkait dengan penggunaan lahannya, daerah pinggiran merupakan 

wilayah yang banyak mengalami perubahan penggunaan lahan terutama 

perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang disebabkan 

adanya pengaruh perkembangan kota di dekatnya. Penurunan luas lahan 

pertanian di wilayah ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat hal ini 

                                                           
4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 
5 Nia Kurniasih Pontoh dan Dede J. Sudrajat “Hubungan Perubahan Penggunaan Lahan Dengan 

Limpasan Air Permukaan: Studi Kasus Kota Bogor Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 

16/No. 3, Desember 2005, hlm. 44 
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akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan kekotaan maupun 

kehidupan kedesaan. Mengingat wilayah ini merupakan wilayah yang akan 

berubah menjadi kota sepenuhnya di masa mendatang maka perlu komitmen 

dari penentu kebijakan untuk mengelola dan menata wilayah agar menjadi kota 

yang ideal sesuai dengan konsep kota yang berkelanjutan.
6
 Seperti yang 

diketahui Pembangunan berkelanjutan mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia dan pada 

hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi 

pada masa kini maupun masa mendatang.  

Sasaran Pembangungan Berkelanjutan, pemanfaatan dan pengelolaan 

sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi, 

mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan, 

mempertahankan manfaat pembangunan, menjaga mutu ataupun kualitas 

kehidupan manusia antar generasi. Maka dari itu dalam Pembangunan tentunya 

menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang menghargai 

keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan 

pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang.
7
 Hal ini membuktikan 

bahwa sebuah pemangku kebijakan atau rancangan wilayah kedepan 

mempunyai peranan penting dalam pengelolaan wilayah dengan adanya dasar 

penjelasan diatas, perlu adanya mengetahui secara mendalam bagaimana 

sebenarnya hubungan antara regulasi yang sudah dibuat oleh pemangku 

kebijakan dengan kenyataan di lapangan. Dari uraian diatas penulis tertarik 

                                                           
6
 Trigus Eko, Sri Rahayu “Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di 

Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati, Volume 8 (4): Desember 2012, 331 
7
 A.H. Rahadian,” Strategi Pembangunan Berkelanjutan”,Volume III, No. 01: Februari 2016,1 
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untuk melakukan penelitian mengenai “Implikasi Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Sukoharjo Terhadap Konversi Lahan Dalam 

Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah implikasi Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah 

terhadap Konversi Lahan di Kabupaten Sukoharjo ? 

2. Bagaimanakah keterkaitan Konversi Lahan dengan Pembangunan 

Berkelanjutan ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis produk kebijakan aturan 

hukum rencana tata ruang wilayah keterlibatannya terhadap konversi 

lahan 

2. Mengetahui akibat adanya konversi lahan terhadap pembangunan 

berkelanjutan.  

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara luas kepada masyarakat, untuk ilmu akademik maupun kepada 

penulis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu 

hukum, dalam hal pengelolaan wilayah dan juga pengawasan 

terhadap aturan hukum yang dibuat oleh pemangku kebijakan serta 

keresahan yang dirasakan masyarakat di wilayah kabupaten. 
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b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, 

terkhusus dalam pembentukan rencana tata ruang wilayah terhadap 

konversi lahan. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap 

permasalahan hukum yang penulis teliti serta untuk mengembangkan 

pola pikir, penalaran, dan pengetahuan penulis dalam menyususn 

penulisan hukum. 

E. Kerangka Pemikiran 
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  Pada dasarnya aturan hukum tertingi merupakan rujukan dalam pembuatan 

aturan-aturan hukum dibawahnya, dan menggambarkan mengenai cita-cita 

sebuah negara. Undang-Undang dasar 1945 menjadi aturan tertinggi di negara 

indonesia muatan yang ada didalamnya mengandung makna dan keinginan 

luhur bangsa, seperti yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) mengenai 

pengelolaan lingkungan hidup masyarakat. Aturan hukum tersebut menjadi 

rujukan adanya aturan hukum dibawahnya mengenai Bumi,air dan segala 

isinya, UU No 41 tahun 2009 mengenai perlindungan lahan pertanian, UU No 

26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Dan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 

2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Aturan tersebut merupakan 

aturan khusus yang dibuat untuk mengatur lebih rinci mengenai perlindungan 

lingkungan hidup masyarakat, dan UU tersebut menjadi rujukan dalam 

pemerintah daerah untuk membentuk atau mengelola tata ruang wilayah 

daerah. Aturan yang dibuat perlu untuk dikaji sejauh mana pemerintah daerah 

dalam mengelola wilayah melalui regulasi yang dibuat dan akibatnya terhadap 

lingkungan sekitar terutama untuk pembangunan berkelanjutan yang hal ini 

tentunya untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang terdapat dalam aturan 

hukum tertinggi yakni tertuang dalam pasal 28 H ayat (1) mengenai hak asasi 

manusia. 

F. Metodologi Penelitian 

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan mempelajari satu atau 
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berupa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya.
8
 Dalam penyusunan 

penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, baik 

dalam melakukan penelitian, pengumpulan data sampai dengan analisis data. 

Adapun metode dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Dasar Penelitian  

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis- Normatif, 

dimana penelitian ini didasarkan pada perundang-undangan dan juga 

menggunakan penelitian yang dihubungkan berdasarkan pada 

kenyataan, fakta, realita, dan permasalahan di lapangan.
9
 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukoharjo. Penentuan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Pemilihan lokasi 

penelitian berdasarkan pada pertimbangan Kabupaten Sukoharjo 

merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang mengalami 

perkembangan ekonomi yang sangat pesat dibandingkan daerah lain, 

sehingga kondisi ini akan membuat banyak lahan dikonversi.  

2. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh data secara primer maupun sekunder. Dalam hal ini 

untuk penelitian di lapangan peneliti menggunakan metode 

                                                           
8 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:Fakultas 

Hukum UMS. Hal. 4 
9 Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal.176 
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pengumpulan data dengan mengelompokkan homogen tertentu 

dalam Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data digunakan 

dalam usaha untuk melakukan generalisasi statistik atau mewakili 

populasinya. Metode ini diawali dengan melihat pengelompokkan 

kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dan data dari PNPM Mandiri 

Sukoharjo mengelompokkan kecamatanya menjadi tiga bagian 

yakni Kecamatan Perkotaan, Kecamatan Menengah dan Kecamatan 

Pedesaan. Kecamatan perkotaan terdiri dari Kec. Mojolaban, 

Sukoharjo dan Kartasura, untuk Kecamatan Menengah Kec. 

Bendosari, Grogol, dan Gatak sedangkan untuk Kecamatan 

Pedesaan yakni Kec. Baki, Weru, Bulu, Polokarto, Bendosari, 

Nguter, Tawangsari. Setelah itu peneliti memilih tiga Kecamatan 

dari setiap kelompok homogen tertentu sebagai daerah penelitian 

yakni Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Grogol, Kecamatan Baki.  

2)  Studi Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari 

data sekunder lainnya, yakni dengan cara membaca dan menelaah 

berbagai jenis kepustakaan untuk dipelajari yang menyangkut 

dengan penelitian tersebut.  

3. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis konversi 

lahan Dimana persentase lahan yang dikonversi ke penggunaan; atau 

Jenis lahan pertanian yang dikonversikan dan Total luas lahan yang 

dikonversi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu dengan suatu 
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pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan 

mendiskusikan data yang diperoleh dan diolah berdasarkan aturan-

aturan hukum, doktrinal hukum dan teori ilmu hukum yang telah ada 

kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari objek 

yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap 

akhir akan dapat ditemukan hukum inconcretnya. 

G. Sistematika Skripsi  

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan serta 

untuk menjabarkan isi dari penelitian ini maka penulis menyususn sistematika 

skripsi sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian  

E. Metode Penelitian  

F. sistematika penelitian  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang  

B. Tinjauan Umum Tentang Konversi Lahan  

C. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Berkelanjutan  

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 



13 
 

 
 

Dalam bab ini hasil dari aturan wilayah daerah kabupaten 

menegnai penataan ruang berakibat atau tidaknya dengan 

data hasil konversi lahan dan bagaimana dengan adanya 

konversi lahan yang terjadi tersebut dengan pembangunan 

berkelanjutan. 

BAB IV : PENUTUP  

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 


