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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai 

dengan kepadatan penduduk tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang 

heterogen dan coraknya yang materealistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang 

budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala 

pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat 

heterogen dan materealistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. (Bintarto, 

1989). Daerah perkotaan adalah daerah yang dibatasi oleh batas-batas yuridis 

administratif dan berada dalam suatu kewenangan pemerintah kota (Yunus, 2006). 

 Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan yang luar biasa di daerah 

perkotaan telah mengakibatkan tuntutan akan ruang yang luar biasa pula. 

Meningkatnya jumlah penduduk selalu dibarengi oleh meningkatnya tuntutan akan 

ruang untuk permukiman, sedangkan meningkatnya kegiatan selalu diikuti oleh 

meningkatnya tuntutan akan ruang untuk mengakomodasikan prasarana fisik kegiatan 

yang bersangkutan (Yunus, 2006). Pertumbuhan penduduk yang terus menerus dan 

cenderung meningkat akan membawa konsekuensi spasial yang serius bagi kehidupan 

suatu wilayah yaitu adanya tuntutan permintaan akan lahan yang meningkat pula 

untuk dimanfaatkan sebagai tempat hunian maupun aktivitas dari kegiatan penduduk. 

Sebagian besar kota-kota di Indonesia megalami problematik yang serius dalam 

memenuhi kebutuhan akan ruang yang semakin meningkat. Dilihat dari kenyataannya 

luas wilayah tidak bertambah namun akan terus berkurang seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk disuatu wilayah. Pemilihan lokasi tempat untuk 

bermukim pada dasarnya penduduk akan mencari tempat yang dapat memenuhi 

kebutuhan kesehariannya, sementara ketersediaan ruang terbuka yang masih 

memungkinkan untuk mengakomodasikan aktivitas mereka semakin terbatas dan  
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semakin berkurang jikapun masih ada ruang-ruang yang tersedia merupakan bagian 

yang memang tidak layak atau bukan diperuntukkan sebagai hunian maupun 

aktivitasnya. 

 Pada dasarnya pertumbuhan penduduk selalu diikuti dengan persaingan dalam 

penggunaan lahan baik untuk kepentingan kawasan pertanian maupun non pertanian. 

Hal ini mengakibatkan terbentuknya berbagai macam penggunaan lahan yang 

cenderung berakibat pada perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan 

menyebabkan meningkatnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya 

dukung dan kemampuannya. Keadaan seperti ini mengakibatkan timbulnya masalah 

seperti konversi lahan pertanian produktif dan degradasi lingkungan. Perubahan 

penggunaan lahan harus memperhatikan perencanaan penggunaan lahan yang 

berkelanjutan. Perencanaan alokasi pemanfaatan ruang disusun dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam ketetapan pemerintah yang berkekuatan 

hukum dan diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 tahun 2007. 

 Kota Salatiga merupakan kota yang cukup pesat perkembangannya. Hal ini 

dikarenakan Kota Salatiga memiliki letak yang strategis yaitu secara geografis 

dikelilingi wilayah Kabupaten Semarang. Selain itu Kota Salatiga juga berada pada 

jalur transportasi darat utama Jakarta-Semarang-Solo-Surabaya dan terletak diantara 

dua pusat kota pengembangan yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta, sehingga 

perkembangan perubahan alih fungsi lahan Kota Salatiga tidak dapat dihindari.  

Keberadaan pusat-pusat pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah tinggi lanjutan 

atas, akbid dan universitas juga menyebabkan permintaan tinggi akan perumahan , 

perdagangan dan area terbangun lainnya sehingga mengakibatkan munculnya 

penggunaan lahan kearah pinggiran kota dan berdampak pada perubahan penggunaan 

lahan. 

 Pertumbuhan penduduk yang pesat merupakan salah satu faktor pendorong 

terjadinya peningkatan kebutuhan lahan. Pertumbuhan  penduduk di Kota Salatiga 

pada tahun 2010-2017 mengalami kenaikan rata-rata 1,46% setiap tahunnya.  
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Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk Jawa Tengah pada periode 

yang sama pada kisaran 0,78%. Menurut rekapitulasi data BPS kepadatan  penduduk 

di Kota Salatiga mengalami perkembangan dari tahun ketahun, seperti yang terlihat 

pada grafik dibawah ini 

Gambar 1. Grafik Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2010-2017 

 

 Sumber : BPS Kota Salatiga 

  Bertambahnya penduduk secara alami yang terus berlangsung dari tahun 

ketahun dan cenderung semakin meningkat, menyebabkan terjadinya proses 

densification penduduk, permukiman maupun bangunan non permukiman di kota 

yang berjalan tidak terkendali dan cenderung terjadi pencaplokan wilayah yang 

peruntukannya tidak sesuai dengan perencanaan alokasi pemanfaatan ruang yang 

disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (Pradipta pantu, 2014).  

  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga telah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Kota Salatiga Nomor 4 tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2010  (berjangka waktu 

20 tahun yaitu tahun 2010-2030) yang disusun sebagai pedoman untuk : 

a. Memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Salatiga. 

b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan 

wilayah Kota Salatiga serta keserasian antar sector. 

c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah/ masyarakat. 

d. Penerapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Salatiga. 
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 Tujuan penataan ruang Kota Salatiga adalah mewujudkan Kota Salatiga 

sebagai pusat pendidikan dan olahraga di kawasan Kendal-Ungaran-Semarang-

Salatiga-Purwodadi (Kedungsepur) yang berkelanjutan didukung oleh sektor 

perdagangan  dan jasa yang berwawasan lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah 

merupakan alat yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mengarahankan 

pemanfaatan ruang di wilayah kota/ kabupaten untuk mewujudkan kondisi ruang 

yang ideal. Walaupun pada kenyataannya penggunaan lahan tidak sesuai dengan 

RTRW. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kauman Kidul dalam RTRW direncanakan 

sebagai taman kota tetapi yang terjadi saat ini digunakan sebagai permukiman. 

Kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor yaitu pemahaman penduduk akan fungsi 

penataan ruang yang masih kurang, institusi yang berwenang belum menjalankan 

fungsinya dengan maksimal.   

 Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian utama adalah penggunaan lahan 

permukiman. Sebagaimana dimuat dalam harian7.com (2017) adanya kabar 

penggusuran rumah di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Argomulyo terkait dengan 

masalah kepemilikan tanah. Selain itu sejak dilaksanakannya RTRW 2010-2030 

perubahan penggunaan lahan terbesar terjadi pada penggunaan lahan permukiman. 

Hal ini jika dibiarkan akan berdampak negatif pada keberlangsungan kehidupan suatu 

kawasan permukiman bagi masyarakat kota. Perkembangan Kota Salatiga secara fisik 

harus diimbangi dengan pengawasan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang merupakan kegiatan mengamati, dengan 

cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara obyektif dan memberikan 

informasi hasil evaluasi secara terbuka (Undang-Undang No 26 tahun 2007). Oleh 

sebab itu berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan mengadakan penelitian 

dengan judul “Kajian Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 

Pada Penggunaan Lahan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana implementasi rencana tata ruang wilayah tahun 2010-2030 pada 

penggunaan lahan permukiman Kota Salatiga tahun 2017? 

2. Bagaimana persebaran penyimpangan penggunaan lahan permukiman Kota 

Salatiga tahun 2017 terhadap rencana tata ruang wilayah tahun 2010-2030 ? 

3. Bagaimana karakteristik penduduk yang melakukan penyimpangan 

penggunaan lahan permukiman Kota Salatiga tahun 2017?  

4. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan Rencana Tata Ruang 

Wilayah pada tahun 2010-2030 pada penggunaan  lahan permukiman Kota 

Salatiga tahun 2017 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengkaji implementasi rencana tata ruang wilayah tahun 2010-2030 pada 

penggunaan lahan permukiman Kota Salatiga tahun 2017.  

2. Mengkaji persebaran penyimpangan penggunaan lahan permukiman Kota 

Salatiga tahun 2017 terhadap rencana tata ruang wilayah tahun 2010-2030. 

3. Mengetahui karakteristik penduduk yang melakukan penyimpangan 

penggunaan lahan permukiman Kota Salatiga tahun 2017?  

4. Menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan Rencana 

Tata Ruang Wilayah tahun 2010-2030 pada penggunaan  lahan permukiman 

Kota Salatiga tahun 2017. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana S-1 Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam persoalan perencanaan 

pembangunan permukiman agar sesuai dengan RTRW setempat. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Penggunaan Lahan 

 Penggunaan lahan (land use) memiliki arti berbeda dengan penutup 

lahan (land cover). Penutupan lahan sering dikaitkan dengan jenis 

kenampakan yang ada dipermukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan 

berkaitan dengan kegiatan manusia pada obyek tersebut (Lilesand et al., 

2004). Penggunaan lahan bersifat dinamis, ditunjukkan oleh perubahan 

yang terus menerus sebagai hasil dari besarnya aktivitas manusia 

sepanjang waktu (Sitorus, 2017). 

 Yunus (2007) mengatakan secara garis besar bahwa ekspresi geografis 

dari pada permukiman dapat dikategorisasikan menjadi dua jenis, yaitu 

permukiman pedesaan (rural settlement) dan permukiman perkotaan 

(urban settlement). Jumlah penduduk dari waktu ke waktu mengalami 

peningkatan, peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan semakin 

tingginya jumlah permintaan lahan permukiman, yang pada akhirnya akan 

berdampak pada meningkatnya nilai dari suatu lahan permukiman.  

 Hadi Sabari Yunus (1987) pada hakekatnya luas permukaan bumi 

tidak akan bertambah, bahkan secara relatif akan semakin bertambah 

sempit karena manusia yang menghuninya semakin bertambah. Mula-

mula orang memilih ruang untuk permukimannya di wilayah-wilayah 

yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Manusia memilih tempat yang 

banyak air seperti tepi pantai atau sungai, tanah yang subur dan aman dari 

gangguan binatang buas. Tetapi akibat pertumbuhan penduduk yang terus 

meningkat daerah-daerah yang kurang mendukungpun (habitable) 

dijadikan tempat tinggal mereka. Lahan yang tidak stabil, miring, kotor 

tidak sehat pun dijadikan bermukim. Akibat pertumbuhan dan perluasan 

permukiman yang tidak teratur dan tidak terencana, daerah yang tidak 
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habitable dijadikan habitable (AD Martono, 2010). 

b. Perubahan Penggunaan Lahan 

 Menurut Meyer dan Turner (1994), perubahan penggunaan lahan 

meliputi pergeseran penggunaan lahan menuju penggunaan lahan lahan 

yang berbeda atau intensifikasi pada penggunaan yang telah ada 

(modification). Menurut Rustiadi (2001), proses alih fungsi lahan dapat 

dipandang merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya 

pertumbuhan dan ransformasi perubahan struktur sosial ekonomi 

masyarakat yang sedang berkembang. Perkembangan yang dimaksud 

tercermin dari adanya: (1) pertumbuhan aktivitas pemanfaatan 

sumberdaya alam akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap 

penggunaan lahan sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk dan 

pendapatan per kapita, dan (2) adanya pergeseran kontribusi sector-sektor 

pembangunan dari sector primer ke aktivitas sektor sekunder . 

 Perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh fakor sosial 

kependudukan, pembangunan ekonomi, perkembangan teknologi serta 

kebijakan pembangunan di suatu daerah. Pada umumnya perubahan 

penggunaan lahan memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Dampak positif dari perubahan penggunaan 

lahan adalah lengkapnya fasilitas sosial seperi pendidikan, kesehatan, 

peribadaan, pariwisata dan sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya 

berkurangnya lahan pertanian dan berubahnya orientasi penduduk yang 

semula bidang pertanian menjadi non pertanian. Dalam perkembangan 

perubahan lahan tersebut akan terdistribusi pada tempat-tempat tertentu 

yang memiliki potensi yang baik. 
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 Perubahan penggunaan lahan merupakan imbas dari perluasan dan 

pemekaran kota dapat dipelajari dengan menggunakan suatu pendekatan, 

salah satunya menggunakan pendekatan dengan analisis keruangan. 

Analisis keruangan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perubahan lahan baik macam perubahan maupun lokasi 

perubahannya. Secara teoritis dikenal tiga cara pengembangan dasar 

dalam kota yaitu: 

1. Perkembangan horizontal 

Cara perkembangan mengarah keluar, artinya daerah bertambah, 

sedangkan ketinggian dan kuantitas lahan bangunan tetap sama. 

Perkambangan dengan cara ini sering terjadii di pinggiran kota, di 

mana lahan masih mempunyai harga jauh lebih murah dan dekat 

dengan jalan raya yang mengarah ke kota . 

2. Perkembangan vertical 

Cara perkembangan mengarah ke atas, artinya daerah pembangunan 

dan kaantitas lahan terbangan tetap sama, sedangkan ketinggian 

bangunan bertambah. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di 

pusat kota (dimana harga tanah mahal) dan di pusat kota memiliki 

potensi ekonomi. 

3. Perkembangan Interstisial 

Cara perkembangan dilangsumhkan ke dalam, artinya daerah dan 

ketinggian bangunan rata-rata tetap sama, sedangkan kuantitas lahan 

terbangun bertamban perkembangan. Dengan cara ini sering terjadi di 

pusat kota dan antara pusat dan pinggiran kota yang kawasannya 

sudah dibatasi dan hanya dapat dipadatkan. 
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c. Permukiman 

 Kuswartojo, Tjuk (2005) permukiman dapat diartikan sebagai suatu 

tempat atau lingkungan dimana manusia tinggal, berkembang serta 

melangsungkan hidupnya. Pengertian permukiman sering dihubungkan 

dengan kediaman manusia atau masyarakat berupa perumahan dalam 

lingkungan yang terkendali sehingga manusia dapat hidup sesuai 

kebutuhan (Ahmad rifad, 2017). 

 Djemabut Blaang, (1977) menyebutkan permukiman adalah kawasan 

perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan 

fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan 

kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan. 

Pemukiman tersebut juga memberikan ruang gerak sumber daya dan 

pelayanan bagi peningkatan mutu kehidupan serta kecerdasan warga 

penghuni, yang berfungsi sebagai ajang kegiatan kehidupan sosial, budaya 

dan ekonomi (AD Martono, 2010). Penduduk merupakan kompenen 

utama dalam suatu kota, jika hendak melindung diri dari berbagai 

gangguan alami dan melangsungkan kehidupan sosialnya, memerlukan 

tempat hunian atau perumahan yang membentuk satu kesatuan 

permukiman. Sehubung dengan itu, kajian mengenai penduduk kota 

sangat sulit dipisahkan dari permukimannya, yang secara tidak langsung 

juga mencerminkan karakteristik penduduk kota itu sendiri.  

 Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan 

lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang menukung perikehidupan dan penghidupan. 

(Undang-Undang RI No 4 tahun 1982). 
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d. Penyimpangan Penggunaan Lahan 

 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil analisis 

kesesuaian penggunaan lahan. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap 

RTRW adalah perbandingan antara arahan kawasan menurut tata ruang 

dengan kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini, beberapa literature 

menggunakan istilah penyimpangan atau inkonsistensi penggunaan lahan 

sebagai padaan ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana 

penggunaan lahan. 

 Peyimpangan struktur dan pemanfaatan ruang dalam RTRW 

umumnya terjadi karena tekanan tingginya pertumbuhan penduduk, 

terutama akibat arus urbanisasi. Perkembangan spasial yang tidak 

terkendali tersebut bukan berarti suatu wilayah tidak mempunyai 

konsep/perencanaan tata ruang/spasialnya. Formulasi tata spasial dan 

aplikasinya telah cepat berpacu dengan proses perubahan spasial yang ada 

dilapangan, karena permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi 

peraturan tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (Yunus, 

2005).  

 Penyimpangan penggunaan lahan secara garis besar dapat dibagi 

menjadi dua yaitu: 1). ruang sebagai objek, dan 2) manusia sebagai 

pelaku. Keduanya saling berkaitan satu sama lain. Dari aspek manusia 

sebagai pelaku, dalam penggunaan lahan dipengaruhi oleh faktor 

pengetahuan, faktor pekerjaan dan faktor pendapatan. 

 Ruang memiliki keterbatasan sehingga dapat dilhat semakin langkanya 

lahan di pusat kota, sementara masih banyak lahan-lahan tidak produktif 

/belum optimal dalam pemanfaatannya yang jauh dari pusat kota. Karena 

persaingan dan faktor keentingan terjadilah penyimpangan penggunaan 

lahan perkotaan tidak lepas dari faktor perilaku serta latar belakang 

masyarakat yang menempatinya, misalnya tumbuhnya permukiman  
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kumuh dan bangunan sekitar bantaran memperlihatkan ciri perilaku 

penghuninya. Tindakan manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

berdasarkan cara pandangnya (Budihardjo, 1993 dalam Erwin, 2013) 

Penyimpangan penggunaan lahan yang terkait dari aspek masyarakat 

sangat dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan masyarakat itu sendiri. 

e. Persepsi  

 Persepsi adalah pengamatan, pengertian dan penilaian seseorang 

terhadap rangsangan objek atau informasi yang disampaikan kepada orang 

tersebut (Yusri 1999 diacu dalam Rahmawati Suci, 2008). Terdapat 3 

kompenen persepsi yang mempengaruhi pandangan seseorang terhadap 

suatu objek yaitu, kompenen kognitif, afektif dan konatif. Kompenen 

kognitif berisi ide, anggapan, pengetahuan dan pengetahuan seseorang 

terhadap objek berdasarkan pengalaman langsung yang dihubungkan 

dengan sumber informasi. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki 

seseorang akan menghasilkan keyakinan (belief) evaluative teradap objek 

tertentu. Kompenen afektif menekankan pada perasaan atau emosi, dengan 

demikian merupkan evaluasi emosional dalam menilai objek tertentu. 

Sedangkan konatif menekankan pada kecenderungan (tendency) dan 

perilaku actual seseorang untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang 

dipersepsikan.  

 Menurut asngari (1984), menyatakan bahwa persepsi individu 

terhadap lingkungan merupakan faktor penting karena akan berlanjut 

dalam menentukan tindakan individu tersebut. Persepsi dapat dibentuk 

melalui faktor hereditas (keturunan/bawaan) dan lingkungan (Thorndike 

1968, diacu dalam rahmawaty, 2008). Kedua faktor ini saling 

mempengaruhi dan saling berinteraksi dalam membentuk persepsi. Faktor 

hereditas antara lain adalah bakat, minat, kemauan, perasaan, fantasi, dan 

tanggapan yang dibawa sejak lahir. 
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Adapun faktor lingkungan adalah faktor yang berada di luar individu, 

misalnya pendidikan, lingkungan sosial dan status sosial.  

f. Rencana Tata Ruang Wilayah 

 Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Rencana 

Tata Ruang Wilayah merupakan hasil perencanaan wujud structural dan 

pola pemanfaatan ruang sebagai kebijakan suatu daerah dalam penataan 

ruang. Pada hakekatkan rencana tata ruang menjadi arahan pemanfaatan 

ruang untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian pemanfaatan ruang 

untuk kawasan lindung dan budidaya.  

 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana atau 

kebijakan yang diputuskan oleh perda Kabupaten/Kota. Lingkup wilayah 

yang diatur dalam RTRW meliputi seluruh administrasi kota dengan skala 

1:25.000. Isi dari RTRW meliputi kebijaksanaan pengembangan 

penduduk, rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota, rencana 

struktur tingkat pelayanan , rencana tingkat pelayanan air minum, energi 

listrik, telekomunikasi, jaringan air limbah, persampahan, rencana sistem 

jaringan transportasi fungsi jalan serta pejalan kaki, dan rencana 

penetapan kawasan strategis, konsep penataan ruang wilayah kota dapat 

diatur dalam gambar 2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG WILAYAH KOTA 

Ruang terbangun 60% Ruang terbuka 40% 

Lainnya(nonHijau) 7,5% Jaringan jalan 20% Non Hunian 20% Ruang Hunian 40% 

Taman-Taman 12,5% 
RTH PRIVAT 10% 

RTH PUBLIK 20% 
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Gambar 2.Konsep Penataan Ruang Wilayah Kota 

Sumber: UU No26/2007 tentang Penataan Ruang (dalam Djakapurnama, 2010) 

 Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa ruang wilayah kota dapat 

dibagi menjadi dua yaitu digunakan untuk ruang terbangun sebesar 60% 

dan ruang terbuka sebesar 40%. Ruang terbangun dapat dimanfaatkan 

untuk ruang hunian sebesar 40% seperti permukiman serta non hunian 

seperti perkantoran, pendidikan, industri dan lainnya sebesar 20%. 

Sedangkan ruang terbuka dapat dimanfaatkan untuk jaringan jalan sebesar 

20%, taman-aman sebesar 12,3% dan peruntukan lainnya (non hijau) 

sebesar 7,5%. Dari total luas wilayah kota, diwajibkan mengalokasikan 

30% wilayahnya untuk ruang terbuka hijau (RTH), dimana 10% disediakan 

dalam ruang terbangun atau disebut juga RTH  privat, 20% dalam ruang 

terbuka atau disebut  juga RTH publik. Ruang terbuka hijau publik adalah 

suatu kawasan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota 

yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat secara umum, 

seperti kota, hutan kota, taman RT dan RW serta pemakaman. 

 Pelaksanaan pemanfaatan tata ruang belum seluruhnya mengacu pada 

RTRW karena beberapa kendala, salah satunya pelaksanaan atau 

pengarahan kesesuaian lahan hanya terbatas pada perorangan atau badan 

hukum yang mengajukan izin lokasi atau hak atas tanah, sementara 

sebagian besar masyarakat lainnya belum banyak berpartisipasi bahkan 

banyak yang tidak mengetahui keberadaan dan fungsi RTRW.  
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 Prayitno, 2016 berpendapat bahwa pada umumnya penyimpangan 

terhadap rencana tata ruang justru berawal dari kebijaksanaan pemerintah. 

Hal ini berarti pemerintah daerah sebagai penanggungjawab rencana tata 

ruang dirasa kurang konsekuen dalam melaksanakan pembangunan 

daerahnya. Sebagai penyebab utama kurang efektifnya rencana tata ruang 

daerah (dengan indikator adanya penyimpangan) adalah kurang adanya 

koordinasi antar dinas lain dan kurang dilibatkannya unsur masyarakat, 

sehingga aspirasi mayarakat tidak terakomodasi di dalam RTRW  kota. 

g. Faktor penyebab pertumbuhan permukiman  

 Dalam perkembangannya perumahan permukiman di pusat kota dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Constantinos A. Doxiadis 

dalam eny,2006 disebutkan bahwa perkembangan perumahan permukiman 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Growth of density (pertambahan jumlah penduduk) 

Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran  

dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa 

masalah baru. Secara menusiawi mereka ingin menempati rumah milik 

mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahnya jumlah 

hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan 

pertumbuhan perumahan permukiman. 

 

2. Urbanization (Urbanisasi) 

Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan migrasi 

desa ke kota maupun dari luar kota ke kota. Kaum urbani yang bekerja 

di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, 

tentu saja memilih untuk tinggal dipermukiman di sekitar kawasan 

pusat kota. Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan 

permukiman di kawasan pusat kota. Ada elemen dasar pemukiman : 
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a. Nature (alam)yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah 

dan difungsikan semaksimal mungkin. 

b. Man (manusia) baik pribadi maupun kelompok. 

c. Society (masyarakat) bukan hanya kehidupan pribadi yang ada 

tapi juga hubungan sosial. 

d. Shells (rumah) atau bangunan dimana didalamnya tinggal 

manusia dengan fungsnya masing-masing. 

e. Network (jaringan atau sarana prasarana) yaitu jaringan yang 

mendukung fungsi permukiman baik alami maupun buatan 

manusia seperti jalan lingkungan, pengadaan air bersih, listrik 

dan drainase. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian terdahulu mempengaruhi dalam pemilihan judul skripsi 

pada penelitian ini, adapun penelitian-penelitian sebelumnya yaitu, Penelitian 

oleh Rosalita Septita (2015) yang berjudul Kajian Tentang Pelanggaran 

Permukiman Kota Surabaya Wilayah Pusat Tahun 2004, 2009, dan 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi pelanggaran permukiman 

selama sepuluh tahun dan mengetahui karakteristik penghuni pelanggar 

permukiman terkait dengan kepemilikan IMB. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei yang kemudian 

hasilnya dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan keruangan dengan analisis pola keruangan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa distribusi pelanggaran permukiman yang 

terjadi di Kota Surabaya wilayah pusat mulai dari tahun 2004, 2009, dan 2013 

selalu terjadi penurunan dalam tiap tahunnya. Kecenderungan pelanggaran 

permukiman yang terjadi di pusat Kota Surabaya tahun 2004 dan 2009 

cenderung paling banyak terdapat pelanggaran di kecamatan Simokerto dan 

Kecamatan Tegalsari dan pada tahun 2013 pelanggaran permukiman 

cenderung menurun. Penyebab tidak dimilikinya IMB oleh para pelanggar 

permukiman terhadap RTRWK Surabaya wilayah pusat yang tertinggi 

dikarenakan sistematika yang rumit dan dikarenakan perlunya memberikan 

atau membayar retribusi. 

 Penelitian oleh Dendy Satria Bahri (2015) yang berjudul Evaluasi 

Penggunaan Lahan Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2010-2030 Melalui Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui agihan 

penggunaan lahan di Kabupaten Banjarnegara, Mengevaluasi penggunaan 

lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Banjarnegara tahun 

2010-2030. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
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survei dan sampling dengan penentuan titik survei. Hasil menunjukkan 

penggunaan lahan yang mendominasi di Kabupaten Banjarnegara adalah 

pertanian lahan kering yaitu perkebunan dan tegalan, evaluasi penggunaan 

lahan di Kabupaten Banjarnegara di dapatkan hasil evaluasi yang 

mendominasi adalah kawasan selaras (S) dengan luas 75.263.9 atau 65.47%, 

selanjutnya posisi kedua adalah kawasan tidak selaras (TS) dengan luas 

32.608.6 Ha atau 28.36% dan terakhir kawasan belum selaras (BS) Ha atau 

6.15%. 

  Penelitian oleh Fitriani (2013) yang berjudul Analisis Deviasi 

Pemanfaatan Ruang Aktual Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota 

(RDTRK) Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman tahun 2009-2018. Tujuan 

penelitian ini antara lain mengetahui perkembangan dan kecenderungan pola 

arah perubahan pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik tahun 2009-2018, 

mengetahui kesesuaian dan pemanfaatan ruang aktual terhadap rencana pola 

pemanfaatan ruang Kecamatan Ngaglik tahun 2009-2018 dan untuk 

mengetahui variasi deviasi pemanfaatan ruang dan dominasi penyebab 

terjadinya variasi jenis deviasi pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik. 

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan analisis deskriptif 

kuantitatif dan overlay data. Hasil penelitian menunjukkan Perkembangan 

Kecamatan Ngaglik tahun 2009-2018 pada umumnya konversi dari lahan 

pertanian menjadi non pertanian dan memiliki kecenderungan berkembang ke 

arah pusat-pusat kegiatan. Kriteria sesuai mendominasi Kecamatan Ngaglik 

sebesar 3594,591 Ha, kriteria tidak sesuai sebesar 278,248 Ha. Deviasi 

terbesar ditunjukkan dengan rencana untuk kebun campuran menjadi 

permukiman seluas 137,446 Ha dari luas seluruh deviasi. Variasi jenis deviasi 

pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik dipengaruhi oleh pertumbuhan 

penduduk yang positif dari tahun ke tahun. Penelitian-penelitian sebelumnya 

ini digunakan untuk memperkuat studi literature. Persamaan pada penelitian  
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ini terletak pada kajian penelitiannya tentang ketidaksesuaian pemanfaatan 

ruang terhadap rencana tata ruang wilayah sedangkan perbedaannya terletak 

pada lokasi dan tujuan penelitian, penelitian ini lebih difokuskan pada 

penggunaan lahan permukiman yang menekankan pada karakteristik 

penghuni, karakteristik hunian dan pengetahuan masyarakat mengenai rencana 

tata ruang di lokasi permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah. 
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Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Rosalita 

Septita 

(2015) 

Kajian Tentang 

Pelanggaran 

Permukiman Kota 

Surabaya Wilayah 

Pusat Tahun 

2004, 2009, dan 

2013  

1. Mengetahui distribusi 

pelanggaran permukiman 

yang terjadi di Kota Surabaya 

wilayah pusat mulai dari 

tahun 2004, 2009, dan 2013. 

2. Menganalisis kepemilikan 

IMB. 

Analisis data 

sekunder dan 

observasi. 

1. Distribusi pelanggaran permukiman yang terjadi 

di Kota Surabaya wilayah pusat mulai dari tahun 

2004, 2009, dan 2013 selalu terjadi penurunan 

dalam tiap tahunnya. Kecenderungan 

pelanggaran permukiman yang terjadi di pusat 

Kota Surabaya tahun 2004 dan 2009 cenderung 

paling banyak terdapat pelanggaran di 

kecamatan Simokerto dan Kecamatan Tegalsari 

dan pada tahun 2013 pelanggaran permukiman 

cenderung menurun.  

2. Penyebab tidak dimilikinya IMB oleh para 

pelanggar permukiman terhadap RTRWK 

Surabaya wilayah pusat yang tertinggi 

dikarenakan sestematika yang rumit dan 

dikarenakan perlunya memaberikan atau 

membayar retribusi.  
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2 Dendy 

Satria 

Bahri 

(2015) 

Evaluasi 

Penggunaan 

Lahan 

Implementasi 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

Di Kabupaten 

Banjarnegara 

Tahun 2010-2030 

Melalui 

Pemanfaatan 

Penginderaan 

Jauh dan Sistem 

Informasi 

Geografis. 

1. Mengetahui agihan 

penggunaan lahan di 

Kabupaten Banjarnegara. 

2. Mengevaluasi  penggunaan 

lahan dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah di Kabupaten 

Banjarnegara tahun 2010-

2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

survei dan 

sampling 

dengan 

penentuan titik 

survei. 

1. Penggunaan lahan yang mendominasi di 

Kabupaten Banjarnegara adalah pertanian lahan 

kering yaitu perkebunan dan tegalan. 

2. evaluasi penggunaan lahan di Kabupaten 

Banjarnegara di dapatkan hasil evaluasi yang 

mendominasi adalah kawasan selaras (S) dengan 

luas 75.263.9 atau 65.47%, selanjutnya posisi 

kedua adalah kawasan tidak selaras (TS) dengan 

luas 32.608.6 Ha atau 28.36% dan terakhir 

kawasan belum selaras (BS) Ha atau 6.15%. 
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3 Fitriani 

(2013) 

Analisis Deviasi 

Pemanfaatan 

Ruang Aktual 

Terhadap 

Rencana Detail 

Tata Ruang Kota 

(RDTRK) 

Kecamatan 

Ngaglik 

Kabupaten 

Sleman tahun 

2009-2018 

1. Mengetahui 

perkembangan kecamatan 

Ngaglik tahun 2008-2013 

dan kecenderungan pola 

arah perubahan 

pemanfaatan ruang di 

Kecamatan Ngaglik. 

2. Mengetahui kesesuaian 

dan pemanfaatan ruang 

actual terhadap rencana 

pola pemanfaatan ruang 

Kecamatan Ngaglik tahun 

2009-2018. 

3. Mengetahui variasi deviasi 

pemanfaatan ruang dan 

dominasi penyebab 

terjadinya variasi jenis 

deviasi pemanfaatan ruang 

di Kecamatan Ngaglik. 

Survei dan 

overlay data 

menggunakan 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

1. Perkembangan Kecamatan Ngaglik tahun 

2009-2018 pada umumnya konversi dari 

lahan pertanian menjadi non pertanian dan 

memiliki kecenderungan berkembang ke arah 

pusat-pusat kegiatan. 

2. Kriteria sesuai mendominasi Kecamatan 

Ngaglik sebesar 3594,591 Ha , kriteria tidak 

sesuai sebesar 278,248 Ha. 

3. Deviasi terbesar ditunjukkan dengan rencana 

untuk kebun campuran menjadi permukiman 

seluas 137,446 Ha dari luas seluruh deviasi. 

4. Variasi jenis deviasi pemanfaatan ruang di 

Kecamatan Ngaglik dipengaruhi oleh 

pertumbuhan penduduk yang positif dari 

tahun ke tahun. 
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4 Pradana 

Nurfiani 

(2019) 

Kajian 

Implementasi 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

pada Penggunaan 

Lahan 

Permukiman Kota 

Salatiga tahun 

2010 dan 2017.  

1. Mengkaji implementasi 

rencana tata ruang wilayah 

pada penggunaan lahan 

permukiman Kota Salatiga 

tahun 2010 dan 2017. 

2. Mengkaji persebaran 

penyimpangan penggunaan 

lahan permukiman Kota 

Salatiga tahun 2010 dan 2017. 

3. Menganalisis faktor yang 

mempengaruhi terjadinya 

penyimpangan Rencana Tata 

Ruang Wilayah pada 

penggunaan lahan 

permukiman Kota Salatiga. 

 

Survei, 

koesioner, 

analisis 

deskriptif 

kuntitatif. 

pendekatatan 

keruangan 

dengan analisis 

pola 

keruangan. 

 

Sumber: Penulis, 2019
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1.6 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian bertitik tolak dari pemahaman tentang konsep umum struktur tata 

ruang kota yang mengalami perubahan akibat pengaruh pertumbuhan penduduk. 

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat berdampak pada gerak perekonomian 

dan aktivitas masyarakat sehingga permintaan akan lahan untuk permukiman akan 

meningkat. Bahwa perkembangan suatu perkotaan dengan laju pertumbuhan 

penduduk serta dampak yang ditimbulkan tersebut sangat erat kaitannya dengan 

peningkatan kebutuhan lahan. Keterbatasan ruang akibat dari jumlah penduduk 

yang semakin bertambah dengan luas permukiman bumi yang tidak bertambah 

bahkan secara relatif akan semakin bertambah sempit akan menyebabkan 

perkembangan permukiman akan mencari alternatif lain salah satunya 

menggunakan lahan yang belum dimanfaatkan. Hal ini ditandai dengan 

tumbuhnya kawasan permukiman yang tidak terkendali yang disebabkan oleh 

beberapa hal antara lain kurangnya pemahaman akan tata ruang wilayah serta 

peran pemerintah yang masih kurang maksimal. Dengan demikian meningkatnya 

kebutuhan permukiman menimbulkan terjadinya penyimpangan permukiman 

yaitu pembangunan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan analisis mengenai kesesuaian 

penggunaan lahan permukiman eksisting terhadap rencana tata ruang wilayah 

permukiman untuk mengetahui sejauh mana implementasinya. Dalam pencapaian 

hasil yang diinginkan dilakukan identifikasi kesesuaian penggunaan lahan 

permukiman dan persebaranya. Berdasarkan hasil kajian ini nantinya dapat 

diketahui implementasi penggunaan lahan permukiman, persebaran 

penyimpangan permukiman, karakteristik pelaku penyimpangan dan faktor 

penyebab penyimpangan. Sehingga diharapkan mampu memberikan arahan 

terhadap penataan fisik untuk kawasan permukiman.  
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Sumber: Penulis, 2019 

Gambar 3. Diagram alir kerangka pemikiran 

 

 

 

Laju pertumbuhan penduduk 

Tidak Terjadi penyimpangan 

penggunaan lahan  

 

Meningkatnya kebutuhan lahan untuk 

permukiman  

Membutuhkan wadah/ ruang sebagai 

tempat bermukim 

Terjadi penyimpangan 

penggunaan lahan  

Analisis faktor penyebab 

penyimpangan permukiman  

 

 Penggunaan lahan eksisting  RTRW Kota Salatiga  

Analisis persebaran penyimpangan 

penggunaan lahan  

Kebijakan tata guna lahan 

belum dijalankan dengan 

baik 

Kurangnya pemahaman tata 

ruang wilayah oleh pelaku 

pembangunan 

Mengetahui karakteristik pelaku 

penyimpangan  
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1.7 Batasan Operasional 

Kota dapat digambarkan sebagai suatu pemusatan penduduk yang memiliki gaya 

hidup dan pola tenaga kerja yang beragam. Karakteristik kota antara lain memiliki 

luas wilayah yang besar, serta jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi. 

dengan tingginya jumlah penduduk, maka tingkat heterogenitas penduduknya 

juga tinggi, seperti dalam strata ekonomi. Kegiatan ekonomi yang ada didalamya 

terkonsentrasi pada industri, bukanlah kegiatan pertanian (Hartborn, 1992) 

Penggunaan lahan adalah aktifitas manusia pada lahan yang berhubungan 

langsung dengan lahan tersebut (FAO, 1976). 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik 

yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan. (Undang-Undang RI No 4 tahun 

1982). 

 Rencana Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan 

pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang (UU RI 

No.26 Tahun 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


