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ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN AKTUAL 

TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) 

KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA 

 

Abstrak 

Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang 

dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan  yang  lebih  
baik bagi suatu komunitas  masyarakat,  pemerintah,  dan  lingkungannya  dalam  

wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber 
daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat  menyeluruh,  lengkap,  
tetap berpegang pada azas prioritas. Tingginya pertumbuhan penduduk dan aktivas 

sosial ekonomi  di  suatu wilayah selaras dengan tingginya tuntutan  kebutuhan  akan  
lahan.  Tuntutan  kebutuhan akan lahan berdampak pada tingginya perubahan  

penggunaan  lahan  dari  pertanian menjadi penggunaan lahan non pertanian. 
Kecamatan Depok salah satunya menjadi kecamatan dengan peningkatan 
perubahan penggunaan lahan terbanyak dibandingkan kecamatan aglomerasi lainnya 

yakni, selama kurun waktu 7 tahun terjadi peningkatan perubahan penggunaan lahan 
pertanian menjadi non pertanian sebesar 32,36  %  atau sekitar 896,44 ha 

(BPS,2017). Perubahan penggunaan lahan tersebut harus diimbangi dengan sebuah 
regulasi yang mampu mengontrol serta mengendalikan laju pertumbuhan perubahan 
untuk menjaga keseimbangan tata ruang disuatu wilayah. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) menganalisis kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana 
Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta dan 
(2) menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan 

aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang Ruang  (RDTR) Kecamatan Depok 
,Sleman, Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan termasuk kategori 

penelitian observasi tidak langsung dan analisis pendekatan keruangan. Analisis 
pendekatan keruangan bertujuan untuk  mendeskripsikan  faktor- faktor  yang 
mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan terhadap  RDTR  Kecamatan  Depok, 

Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian penggunaan lahan  
aktual  terhadap RDTR Kecamatan Depok tahun 2011-2021 didapatkan tiga kelas 

kesesuaian yakni kelas kesesuaian sesuai sebesar 2086,95 ha atau 58,66 %, kelas 
kesesuaian belum sesuai sebesar 1095,33 ha atau 30,79 %, dan kelas kesesuaian  
tidak  sesuai sebesar  375,71  ha atau 10,56 %. Faktor-faktor ketidaksesuaian 

penggunaan lahan disebabkan oleh sistem kepemilikan tanah, peluang ekonomi, dan 
meminimnya sosialisasi. 

 
 
 

Kata Kunci : Penggunaan Lahan Aktual, RDTR, Analisis Pendekatan Keruangan 
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ANALISIS OF THE SUITABILITY OF ACTUAL LAND USE TO THE 

RDTR, DEPOK SUB-DISTRICT, SLEMAN YOGYAKARTA 

 

Abstrack 

Regional planning is  a  development  planning  process  that  is  intended  to make 
changes  towards a better development direction for a community, government, and 

environment in a particular area, by utilizing or utilizing various existing resources, and 
must have  a  comprehensive,  complete  orientation  ,  stick  to the  principle  of  priority.  
The  high   population   growth   and   socio-economic activities in an  area  are  in line 
with  the  high  demand  for  land.  The  demand  for  land needs has an impact on the 
high changes in land use from agriculture to non- agricultural land use. Depok sub-district 
is one of the sub-districts with the highest increase in land  use  change  compared  to   

other  agglomeration  districts  namely, during the period of  7  years  there  was  an  
increase  in  agricultural  land  use  change to non-agriculture by 32.36% or around 
896.44 ha (BPS,  2017).  Changes  in  land  use must be balanced  with  a  regulation  
that  is  able  to  control and  control the  rate of growth of change to maintain the 
balance of spatial planning in an area. This study aims to (1) analyze the suitability of the 
actual  land  use  to  the Spatial  Detail  Detail  Plan  (RDTR)  of  Depok  District,  

Sleman   Yogyakarta Regency and (2)  analyze  the  factors  that  influence  the  suitability  
of actual  land  use to the Depok District Spatial Plan Detail (RDTR)  ,  Sleman,  
Yogyakarta.  The research method used includes the category of indirect observation  
research  and spatial approach analysis.  The  spatial  approach  analysis  aims  to  
describe  the factors that influence the suitability  of  land  use  to   the  Depok  District  
RDTR, Sleman, Yogyakarta. The results showed that the suitability of  the  actual  land  

use  of  Depok District RDTR in 2011-2021 found three suitability classes, namely the 
suitability class of 2086.95 ha or 58.66%, the  suitability class was  not appropriate 
for 1095.33 ha or 30.79%, and suitability class is not suitable for 375.71 ha or 
10.56%. The factors of land use mismatch are caused by the system of  land  
ownership, economic opportunities, and minimizing socialization. 

 

Keywords: Actual Land Use, RDTR, Analysis of Spatial Approach 
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1. PENDAHULUAN 

 

Perencanaan wilayah merupakan suatu proses  perencanaan  pembangunan 

yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang 

lebih baik bagi suatu wilayah. Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah ini 

disinonimkan dengan hasil  akhir  yang  hendak dicapai, yaitu  tata  ruang.  Perda 

nomor 12 tahun 2012 berisi tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten 

Sleman disebutkan bahwa terdapat  lima  Kecamatan  di  Kabupaten  Sleman  yang 

akan digunakan sebagai kawasan Pusat Kegiatan  Nasional  (PKN).  Kelima 

kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan 

Godean, Kecamatan Depok, dan Kecamatan Ngemplak. 

Kecamatan Depok merupakan salah satu  kawasan yang  direncanakan 

sebagai pusat kegiatan nasional dengan luas  wilayah  sebesar  35,55  km2. 

Berdasarkan data BPS tahun 2009-2016 Kecamatan Depok memiliki jumlah, 

kepadatan, dan pertumbuhan penduduk terbanyak   dibandingkan   dengan 

kecamatan kawasan pusat  kegiatan nasional  lainnya,  hal  ini  dapat  dilihat  pada 

Tabel 1. berikut. 

Tabel 1. Perbandingan Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan Penduduk di 
Kecamatan Kawasan Pusat Kegiatan Nasional Kabupaten Sleman 

No. Kecamatan Luas 

Wilayah 

(km
2
) 

Tahun Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

(pe rkm
2
) 

Pertumbuh 

an    

Penduduk 

(%) 

2009-2016 

1 Ngemplak 35,71 2009 54.484 1.526 16,20 % 

2016 65.016 1.821 
2 Depok 35,55 2009 124.234 3.495 34,19 % 

2016 188.771 5.310 
3 Gamping 29,25 2009 89.823 3.053 16,12 % 

2016 107.084 3.661 

4 Mlati 28,52 2009 92.601 3.247 17,34 % 
2016 112.021 3.928 

5 Godean 26,84 2009 62.969 2.346 11,61 % 
2016 71.239 2.654 

Sumber : (BPS Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2009 -2016) 
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Laju jumlah, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk ini selaras dengan data 

perubahan penggunaan lahan Kecamatan Depok tahun 2009-2016 di mana terjadi 

peningkatan  cukup  besar  berupa  penggunaan  lahan  non  pertanian  dari  1.871,32 

Ha menjadi 2.767,76 Ha atau terjadi peningkatan sebesar 32,36 % selama  7 tahun 

lihat Tabel 2. berikut. 

 
Tabel 2. Persentase Pertumbuhan Penggunaan Lahan Bangunan Pekarangan di 

Kecamatan Kawasan Pusat Kegiatan Nasional Kabupaten Sleman Tahun 

2009-2016 

 

No. 
 

Kecamatan 
Pertumbuhan Penggunaan Lahan 2009-2016 

Tanah 

Sawah 

Bangunan 

Pekarangan 

Tanah 

Kering 
Lainnya 

1 Ngemplak -1,6 % -1,43% 21,17% -21,15% 

2 Depok -3,26 % 52,64% 3,42 % -25,37 % 

3 Gamping 1,71 % 9,71 % 14,73 % -22,73 % 

4 Mlati -1,55 % 9,6 % 2,24% -31,13% 

5 Godean -1,49 % 16,65 % 13 % -28,17% 

Sumber : (BPS Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 2009-2016) 

 

Kecamatan  Depok  menjadi  kawasan  yang   mengalami   pertumbuhan 

bangunan pekarangan yang terbesar dibandingkan dengan  Kecamatan  lainnya. 

Tuntutan  perkembangan  tersebut  tentu  saja  harus  diimbangi  dengan   sebuah 

regulasi  yang  mampu  mengontrol   serta  mengendalikan   laju   pertumbuhan 

perkotaan untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam secara keseluruhan yang 

berimbas ke seluruh wilayah  yang  berada  di  sekitarnya.  Salah  satunya  ialah 

mengatur tata rencana sebuah zona area sebuah wilayah kabupaten, baik secara 

makro maupun secara detail dan terperinci. 
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2.  METODE PENELITIAN 
 

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode   observasi  

tidak langsung dan wawancara mendalam. 

2.1 Metode Pengambilan Sampel 

Metode  pengambilan  sampel  mata  air  yang  dipakai  dalam   penelitian   ini 

yaitu stratified purposive sampling. Metode stratified purposive sampling artinya 

pengambilan  sampel  dilakukan  pada  masing-masing  jenis  penggunaan  lahan  di 

setiap unit analisis hasil observasi tidak langsung yang masih memiliki keraguan 

kebenaran dalam interpretasi citra. Jumlah sampel dalam hal ini  sebanyak  96  

sampel untuk seluruh Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan proses observasi  dan  wawancara 

mendalam  kepada  informan kunci. Metode observasi  dilakukan  dengan interpretasi 

citra penginderaan jauh resolusi tinggi untuk mendapatkan data berupa penggunaan lahan 

aktual di Kecamatan Depok, Sleman. Metode  wawancara mendalam dilakukan guna 

membantu dalam menganalisis  pembahasan  faktor- faktor yang mempengaruhi 

kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap RDTR. 

2.3 Metode Pengolahan Data 

1. Kesesuaian Penggunaan Lahan Aktual terhadap RDTR Kecamatan Depok, 

Sleman 

Tahap pertama yang dilakukan yakni observasi tidak langsung pada citra Geo-

Eye1  dengan  menginterpretasi  objek  penggunaan  lahan  dengan  bantuan Sistem 

Informasi Geografis (SIG). Interpretasi objek didasarkan pada 9 kunci interpretasi.  

Hasil  observasi  tidak  langsung   pada   citra   kemudian   dilakukan validasi  dengan 

survei  di  lapangan.  Survei  dilakukan  pada  seluruh  jenis penggunaan lahan pada 

masing-masing unit analisis. Teknik pengambilan sampel penggunaan lahan dilakukan 

dengan teknik stratified purposive sampling. 

Tahap  selanjutnya  dilakukan  tahap   re-interpretasi   untuk   meningkatkan akurasi 

pembuatan peta penggunaan lahan aktual sehingga dapat digunakan untuk dilakukan  

pengolahan  data  selanjutnya.  Selanjutnya  yakni  mengubah  data  raster peta RDTR 

Kecamatan Depok,Sleman tahun 2011-2021 menjadi data vektor. 
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2.  Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesesuaian Penggunaan Lahan Aktual 

Terhadap RDTR Dengan Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada informan kunci. 

Informan kunci yang dimaksud  yakni  pembuat  rencana  tata  ruang  (RDTR) 

kecamatan Depok, Sleman dalam hal ini Bappeda  Sleman  dan  pelaku  pengguna 

lahan yakni masyarakat. Informan kunci berjumlah 3 orang yakni 1  orang  dari 

Bappeda dan 2 orang dari masyarakat. Pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk 

mengetahui dan memperkuat informasi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail  Tata  Ruang  (RDTR) 

baik faktor sosial, ekonomi, dan budaya. 

2.4 Metode Analisis Data 

Metode  analisis  kesesuaian  penggunaan  lahan  aktual   terhadap   RDTR 

dengan melakukan tumpangsusun (overlay) antara peta penggunaan lahan aktual 

dengan peta rencana detail tata ruang (RDTR). Teknik overlay yang digunakan 

adalah  analisis  intersect.  Hasil  intersect selanjutnya  diklasifikasikan   menjadi   3 

kelas yakni sesuai, belum sesuai, dan tidak sesuai. 

a. Sesuai jika penggunaan lahan terbaru sesuai dengan pemanfaaan ruang 

Rencana Detail Tata Rung (RDTR) Kecamatan Depok 

b. Belum sesuai jika penggunaan lahan terbaru masih berupa  penggunaan 

lahan sebelumnya atau sedang dalam masa perencanaan  pemanfaatan  

ruang 

c. Tidak sesuai jika penggunaan lahan aktual tidak sama  atau  berbeda 

dengan pemanfaaan ruang Rencana  Detail  Tata  Rung  (RDTR)  

Kecamatan Depok 

Perhitungan  persentase  kesesuaian  dihitung  dari  jumlah  setiap  kelas 

kesesuaian dibagi dengan jumlah luas keseluruhan  Kecamatan  Depok  dikalikan 

dengan 100 %. 
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Kal = (al/A) x 100 % 

Rumus yang digunakan adalah : 

             

   

Keterangan : 

Kal  : Persentase kesesuaian penggunaan lahan 

Al  : Luas jenis  penggunaan  lahan  sesuai/belum  sesuai/tidak  sesuai  

dengan rencana peruntukannya 

A  : Luas seluruh jenis penggunaan lahan perdesa peruntukukan 

Kesesuaian  secara  total  kemudian   dilakukan   jumlah  masing-masing 

klasifikasi kesesuaian pada  masing-masing  desa  di  seluruh  penelitian  dibagi  luas 

total daerah penelitian.  Namun,  jika  luas  ruang  yang  ada  memiliki  luasan  yang  

sama  maka  sangat sulit  dalam  kenyataannya  di  lapangan  sehingga  perlu dibuat 

batas toleransi bagi penggunaan lahan tersebut  seperti  terlihat  pada  Tabel  3. sebagai 

berikut. 

Tabel 3. Batas Toleransi Luas Penggunaan Lahan 

No Keterangan Kelas Ketidaksesuaian 

1 Sesuai >50 % dari luas rencana 

2 Belum sesuai 0-< 100 % dari luas 
rencana 

3 Tidak sesuai <50 % dari luas rencana 

Sumber : (Ishvari,2000 dengan sedikit modifikasi) 
 

Selanjutnya  tahap  terakhir  yaitu  wancara  mendalam  dilakukan  langsung 

kepada informan kunci. Informan kunci yang dimaksud adalah pembuat rencana 

tata ruang dalam hal ini Bappeda Sleman dan pelaku pengguna lahan  yakni 

masyarakat. Informan kunci berjumlah 3 orang yakni 1 orang dari Bappeda dan  2 

orang dari masyarakat. Pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk mengetahui dan 

memperkuat informasi analisis faktor-faktor yang  mempengaruhi  kesesuaian 

penggunaan  lahan  aktual  terhadap  Rencana  Detail  Tata  Ruang   (RDTR)   baik 

faktor sosial, ekonomi, dan budaya. 

 

 

 

 

(1) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Kesesuaian Penggunaan Lahan Aktual Terhadap RDTR Kecamatan 

Depok, Sleman 

Hasil observasi tidak langsung citra  Geo-Eye1  pada  setiap Desa  di 

Kecamatan Depok Sleman memiliki jumlah jenis penggunaan lahan yang berbeda 

yakni di Desa Caturtunggal terdiri dari 29 jenis penggunaan lahan diantaranya 

kampus, kantor  polisi,  kuburan,  lahan  kosong,  permukiman  kepadatan   sangat 

tinggi, hotel, sekolah, gudang, cagar budaya (museum), pasar,  masjid,  lapangan 

olahraga,  danau,  sempadan  danau, hutan  UGM,  semak  belukar,   gereja, 

perkantoran pemerintah, mal , gedung olahraga,  sawah  irigasi,  lahan  sedang  

dibangun, permukiman kepadatan tinggi, sungai, sempadan sungai, permukiman 

kepadatan sedang, SPBU, kebun campuran, dan pertokoan. 

Desa Condongcatur terdiri dari  33  jenis  penggunaan  lahan  diantaranya 

waduk, sempadan waduk, TPA, taman kuliner, terminal, rumah sakit, puskesmas, 

pertahanan keamanan (militer), kampus, kantor polisi, kuburan, lahan kosong, 

permukiman kepadatan sangat tinggi, hotel, sekolah,  gudang,  cagar  budaya 

(monumen), perusahaan, pasar, masjid, lapangan olahraga, semak belukar, gereja, 

perkantoran pemerintah, mal , gedung olahraga,  sawah  irigasi, lahan sedang 

dibangun, permukiman kepadatan tinggi, sungai, sempadan sungai, permukiman 

kepadatan sedang, kebun campuran, dan pertokoan. 

Desa Maguwoharjo terdiri dari 34 jenis pengunaan lahan diantaranya  rumah  

sakit, kampus, stadion, kantor  polisi,  kuburan,  lahan  kosong,  permukiman 

kepadatan  sangat  tinggi,  hotel,  sekolah,  gudang,  kolam  ikan, pasar, masjid, 

lapangan  olahraga,  pariwisata,  SPBU,  industri,  pertambangan,  semak   belukar, 

gereja,  perkantoran  pemerintah,  mal ,  gedung  olahraga,   sawah  irigasi,   lahan 

sedang dibangun, permukiman kepadatan tinggi, pertahanan keamanan (militer), 

bandara, stasiun kereta api, gudang, sempadan sungai, permukiman kepadatan 

sedang, kebun campuran, dan pertokoan. Berikut disajikan Tabel 4. jumlah jenis 

penggunaan lahan disetiap Desa di Kecamatan Depok Sleman. 
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Tabel 4. Jumlah Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Depok, Sleman 

No. Nama Desa Jumlah jenis penggunaan lahan 

1. Caturtunggal 29 

2. Condongcatur 33 

3. Maguwoharjo 34 

Sumber : Pengolahan Data, 2018 

Hasil validasi diperoleh dari uji ketelitian interpretasi citra Geo-Eye1 

menggunakan  tabel  uji  akurasi  penelitian  dari  jumlah  96  sampel   penggunaan 

lahan terdapat 4 kesalahan interpretasi dan 5  penggunaan  lahan  yang  telah 

mengalami perubahan menjadi penggunaan lahan yang baru.  Hasil  uji  akurasi  96  

titik sampel didapatkan hasil keseluruhan benar 88 titik sampel, dihitung uji 

akurasinya dan didapatkan hasil uji akurasi 90,63%.  Berikut  disajikan  Tabel  5 hasil 

uji akurasi interpretasi. 



 

Penggunaan Lahan Hasil Cek Lapangan Sampel 
Benar 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q  

A : Pertahanan dan keamanan 5                 5 
B : Tempat pembuangan akhir  1                1 

C : Perkantoran pemerintah   3               3 

D : Pertanian lahan basah    3              2 
E : Pariwisata     1             1 

F : Permukiman kepadatan sangat 
tinggi 

     3            3 

G : Permukiman kepadatan tinggi       3           3 

H : Permukiman kepadatan sedang        3          3 
I : Ruang terbuka hijau         15         7 

J : Kuburan          3        3 
K : Cagar budaya           2       2 

L : Pendidikan            6      6 
M : Transportasi             3     3 

N : Kesehatan              3    3 
O : Olahraga               7   7 

P : Perdagangan dan jasa                25  24 
Q : Sempadan waduk, sempadan 
sungai, dan sempadan danau 

               10  10 

Total sampel                96  87 
Sumber : Pengolahan Data, 2018 

Hasil Uji Akurasi Ketelitian 

Akurasi =
jumlah sampel benar 

jumlah seluruh sampel
 x 100 % 

Akurasi=
87

96
 𝑥 100 % = 90,63% 

Tabel 5. Matriks Uji Akurasi Hasil Interpretasi 
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Hasil  kesesuaian  penggunaan lahan aktual Kecamatan  Depok  dengan 

RDTR merupakan peta hasil analisis overlay peta penggunaan lahan aktual tahun 

2018 dengan peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok, Sleman 

tahun 2011-2021 meliputi tiga klasifikasi yakni sesuai, kurang sesuai,  dan  belum  

sesuai.  Kelas  kesesuaian  sesuai  menempati  urutan  pertama,  kelas   kesesuaian 

urutan  kedua  yakni belum  sesuai,  dan  urutan  terakhir  yakni  klasifikasi   tidak 

sesuai.  Berikut  disajikan  diagram  perbandingan  kesesuaian   penggunaan   lahan 

aktual terhadap RDTR Kecamatan Depok, Sleman. 

Gambar 1.  Diagram Perbandingan Kesesuaian Penggunaan Lahan Aktual dengan RDTR 

Kecamatan Depok,Sleman  

Sumber : Analisis Data, 2018 

 

 
Gambar 2.  Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan Aktual Terhadap RDTR Kecamatan 

Depok,Sleman 

Sumber : Analisis Data, 2018

Diagram Perbandingan Kesesuaian 

Penggunaan Lahan Aktual dengan RDTR 
Kecamatan Depok,Sleman 
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3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan aktual 

terhadap Rencana Detail Tata Ruang Ruang (RDTR) Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman Yogyakarta 

Berdasarkan  hasil   wawancara   yang   dilakukan   kepada   informan    kunci 

yakni pembuat rencana tata ruang dan pelaku pengguna lahan didapatkan  faktor- 

faktor ketidaksesuaian penggunaan lahan aktual terhadap RDTR kecamatan  Depok, 

Sleman, Yogyakarta sebagai berikut : 

a. Sistem Kepemilikan Lahan/Tanah 

Menurut  kepala  bidang  fisik  dan  sarana  Bappeda Sleman,  hal  fundamental 

yang  harus  diketahui   terkait  kesesuaian  penggunaan lahan aktual terhadap  RDTR 

bahwa perbedaan negara Indonesia dengan negara Malaysia,  Thailand, Filiphina, dan 

Singapura  terkait kepemilikan  sertifikat   tanah.   Indonesia   menganut   sistem   SHM 

(Sertifikat  Hak  Milik)  yakni   jenis   sertifikat   dengan  kepemilikan  hak   penuh   atas 

lahan atau  tanah  oleh  pemegang  sertifikat  tersebut.  SHM  juga  menjadi  bukti 

kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah yang bersangkutan karena tidak ada lagi 

campur tangan atau pun kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain. 

Selain di Indonesia, tanah merupakan milik negara atau development right 

sedangkan di Indonesia tanah  merupakan  milik  pribadi  atau  negara tergantung 

pemegang SHM atau disebut property right. Hal inilah yang menyebabkan 

penentuan  pola  ruang  menjadi  rumit.  Sebab  apabila  seseorang  dalam  hal  ini   

memiliki   SHM  atas  tanah  kemudian   seseorang  tersebut  ingin   membangun    rumah 

untuk  memenuhi   kebutuhan   primernya   padahal  apabila  mengacu  RDTR  tanah 

tersebut direncanakan sebagai pertanian  maka yang terjadi adalah seseorang 

tersebut   tetap    membangun   rumah    untuk   memenuhi   kebutuhannya   sebab  memiliki 

hak atas tanah untuk digunakan terkecuali mau mengganti hak atas tanah tersebut. 

Namun, permasalahannya adalah dalam  penggantian  hak  atas  tanah  negara  harus 

membayar  ganti hak  atas  tanah   sejumlah   harga   pasar   di   wilayah   tersebut.   Dalam 

hal ini  pergantian hak  atas  tanah  di  Kabupaten  Sleman  diserahkan  kepada 

Pemerintah  Daerah  melalui   mekanisme   APBD    jadi    APBD-lah    yang    digunakan 

untuk mengganti tanah SHM  atas nama pribadi menjadi SHM daerah. Apabila 
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kita   menelisik   lebih  jauh  lagi,  bisa  jadi   luas   yang   digunakan    sebagai   rumah 

memilki luas yang sempit sehingga apabila daerah mengganti tanah tersebut  menjadi 

pertanian maka secara kepentingan  umum hasil pertanian yang diperoleh dari tanah 

tersebut tidak berdampak pada swasembada pangan, hanya cukup untuk 

perseorangan/keluarga, dan tidak memberikan keuntungan daerah. 

Untuk itu, menurut Kepala bidang fisik dan sarana Bappaeda  Sleman 

kesesuaian penggunaan lahan aktual dengan RDTR di  Kecamatan  Depok,  bahwa  

kasus permasalah di atas terjadi dilema antara kebutuhan masyarakat  akan  lahan 

untuk tempat tinggal, kemudian di sisi ekonomi tanah tersebut tidak memberikan 

kontribusi   dalam   peningkatan  ekonomi  dan  disisi  lain  secara   lingkungan 

berdampak pada kerawanan bencana kekeringan ataupun penurunan kesuburan 

tanah. Tugas dan peran berat para pembuat kebijakan tata ruang untuk 

menyeimbangkan  tiga  bidang tersebut   yakni   ekonomi,  masyarakat,   dan  lingkungan. 

Jadi, dalam  hal  dapat  dikatakan  bahwa  sebagian  besar  kesesuaian  penggunaan 

lahan di Kecamatan Depok tidak sesuai dengan rencana. 

Bentuk  pengendalian   yang   bisa   dilakukan   pembuat   kebijakan   tata   ruang 

saat ini yakni menekan atau memblokir zona-zona tanah yang masih berupa  ruang  

terbuka    hijau    untuk    tidak   diberikan   aksesibilitas    jalan    sehingga    pemilik      lahan 

tidak   bisa   mendirikan   bangunan  sebab    syarat    izin    mendirikan    bangunan    hanya 

boleh    jika    tanah    tersebut    memiliki    aksesibilitas    jalan.    Bangunan    yang     berdiri 

diatas   tanah   yang   tidak   memiliki   aksesibilitas   tidak   memiliki    kekuatan    secara 

hukum.   Pengendalian   dengan   cara   inilah  yang  bisa  dilakukan  oleh  pembuat 

kebijakan  tata   ruang  saat   ini.  Selain  itu,  menyusun  ulang  RDTR  setiap  5  tahun 

sekali  yang  disesuaikan  dengan   dinamika   penggunaan   lahan   dan   membuat 

perencanaan  zona   ruang   baru  pada   zona   ruang   yang   masih   kosong  agar 

penggunaan    lahan    tidak    mengumpul    pada    suatu    titik   yang   menyebabkan 

kejenuhan.  Contohnya,   yakni   membuat   objek   vital   pada   wilayah   yang    masih 

kosong, di desa Maguwoharjo contohnya,  dengan memindahkan objek-objek  vital   

secara perlahan ke desa tersebut agar persebaran penggunaan lahan dan penduduk 

merata. 
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Wawancara kedua dilakukan kepada mengkonfirmasi dan mengetahui status 

hak milik tanah dan alasan masyarakat melakukan perubahan penggunaan lahan . 

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa 2 informan dari pelaku 

penggunaa lahan mengatakan bahwa status tanah yang mereka gunakan sebagai 

tempat tinggal maupun sebagai lokasi unit usaha adalah hak milik pribadi bukan milik 

negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepada Bidang Fisik dan Prasarana 

Bapedda, Sleman. 

b. Peluang Ekonomi 

Selanjutnya,   berdasarkan   wawancara    yang    dilakukan    kepada    pengguna 

lahan   dalam   hal   ini    dilakukan    pada    penyimpangan    penggunaan    ruang    yang 

seharusnya   permukiman   kemudian     diubah    menjai    pertokoan    dan   seharusnya 

sawah  irigasi   kemudian  diubah   menjadi   tempat   tinggal.   Hasil   wawancara 

menunjukkan   kemiripan  seperti  penelitian   yang   dilakukan   oleh   Dion Prabu Septa, 

tahun 2015 tentang Analisis Ketidakselarasan Penggunaan Lahan Terhadap RDTR 

Kecamatan Kalasan, Sleman Tahun  2015 yang menyatakan bahwan faktor yang 

memengaruhi ketidaksesuaian lahan yakni disebabkan oleh faktor ekonomi pelaku 

pengguna  lahan.  Ketidaksesuaian  penggunaan   lahan   yang   terjadi  di  Kecamatan 

Depok juga salah satunya  disebabkan oleh faktor ekonomi di mana tempat  tinggal 

pelaku pengguna lahan yang berada  di  wilayah  strategis dekat  jalan  arteri, kolektor, 

lokal, maupun dekat objek vital dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lokasi usaha 

perdagangan  dan  jasa  baik pertokoan, restoran, hotel, dan lain sebagainya. 

Sedangkan  untuk  penggunaan  lahan  yang  seharusnya  digunakan  sebagai   sawah   irigasi 

kemudian   diubah   menjadi    tempat   tinggal    informan    mengatakan    bahwa     mereka 

membeli   tanah   tersebut    kepada    seseorang    guna    memenuhi    tempat    tinggal.    Sebab 

mereka  berfikir  bahwa  mereka  bebas  untuk  menggunakan  tanah  yang   secara   hukum   sah 

milik pribadinya. 

c. Minimnya Sosialisasi 

Menurut Kepala Bidang Fisik dan Sarana Bappaeda Sleman sebelum RDTR 

disahkan  sebagai rencana tata ruang suatu   wilayah/kecamatan   sejatinya  telah   ada   ruang 

dialog publik yang dikuti oleh beberapa pejabat pembuat kebijakan tata ruang serta 
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pejabat daerah  dari  tingkat  daerah/kota,  kecamatan  hingga  desa.  Dialog publik tersebut 

bertujuan   untuk   menyosialisasikan   terkait   rencana   tata    ruang   di  suatu   kecamatan,   di 

mana para peserta berhak  untuk  menerima  atau  menolak  terkait  rencana  tata  ruang 

tersebut.  Sahnya RDTR ditentukan oleh   keterbukaan   semua  peserta  dalam   menerima 

rencana tata ruang. 

Dalam   hal   ini   dapat   ditarik   kesimpulan   bahwa    pihak    pembua    kebijakan 

pembuat  tata  ruang  sebenarnya   telah   melakukan  sosialisasi  terkait   rencana   tata   ruang 

tersebut.    Fakta    dilapangan    hasil    wawancara    menunjukkan    bahwa    pelaku     pengguna 

lahan   yang   seharusnya   digunakan    sebagai    sawah    irigasi    kemudian    diubah    menjadi 

tempat  tinggal  informan  mengatakan bahwa   mereka   membeli   tanah   tersebut   kepada 

seseorang   guna   memenuhi   kebutuhan   tempat   tinggal    serta    mereka    tidak    mengetahui 

bahwa   tanah   yang   mereka   miliki   ternyata    akan    digunakan    sebagai    sawah    irigasi 

sehingga   terlihat   bahwa   terjadi   gap   terkait   penyampaian  rencana    tata    ruang   dengan 

pelaku pengguna lahan. 

 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 

1. Kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap  RDTR  Kecamatan  Depok 

tahun 2011-2021 didapatkan tiga kelas kesesuaian yakni kelas kesesuaian 

sesuai, belum sesuai, dan tidak sesuai dengan kesesuaian terbesar sesuai 

sebesar 58,66 %, dan kelas kesesuaian terkecil yakni tidak sesuai sebesar 

10,56 %. 

2. Faktor-faktor ketidaksesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) adalah : 

a. Sistem Kepemilikan Tanah 

b. Peluang Ekonomi 

c. Minimnya Sosialisasi 
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2. Saran 

1. Pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan oleh pembuat kebijakan dan 

Pemerintah Daerah harus lebih  ditingkatkan  untuk  tercapainya  tata  ruang  yang 

selaras, seimbang, dan berkesinambungan. 

2. Sebaiknya instansi pembuat rencana tata ruang wilayah menyediakan sarana 

sosialisasi  melalui  2  jalur  yakni  pemerintah  daerah  hingga  desa   serta   melalui 

media sosial  seperti   website  ataupun  media  masa  kini  (facebook,  instagram, 

twitter). 
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