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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah 

berdasarkan zonasi dalam penatagunaan tanah di Kota Mataram dan untuk menjelaskan kendala 

dan solusi dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah di Kota Mataram. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian berupa pelaksanaan 

pemanfaatan dan penggunaan tanah berdasarkan zonasi dalam penatagunaan tanah di Kota 

Mataram sepenuhnya belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 

2011 tentang RTRW Kota Mataram 2011-2031 karena di Kota Mataram sendiri belum terdapat 

peraturan yang jelas mengenai zonasi dan masih adanya kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan 

dan penggunaan tanah di Kota Mataram baik itu kendala yuridis maupun non yuridis. 

 

Kata kunci :Zonasi, Pemanfaatan, dan Penggunaan Tanah  

ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF UTILIZATION AND LAND USE BASED ON THE ZONE 

UNDER THE STEWARDSHIP OF LAND IN MATARAM CITY 

 

The purpose of this study is to explain the implementation of utilization and land use 

based on zoning under the stewardship of land in Mataram City and to explain the constraints 

and solutions in this implementation of utilization and land use in Mataram City. The expected 

benefits from the results of this study are the theoretical benefits of developing concepts 

concerning legislation and adding knowledge and benefits of practitioners that is expected to be 

useful for the community to understand the importance of the implementation of land use and 

use that must be in accordance with the Regional Spatial Plan. 

 

Keywords :Zoning, Utilization and Use of Land 
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I. PENDAHULUAN 

Tanah merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan dalam kehidupan 

manusia. Hal ini menjadi sangat penting karena tanah menjadi tempat bermukimnya 

manusia serta tempat tumbuh dan berkembangnya hewan serta tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupannya. Tidak 

dapat dipungkuri bahwa kehidupan manusia sangat bergantung dengan sumber daya alam 

yang satu ini. Karena pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat pesat, maka 

ketersediaan tanah yang sangat terbatas tidak sebanding dengan pemenuhan kebutuhan 

manusia akan tanah. Oleh karena ini, perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk 

mengatur pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah agar sesuai dengan 

peruntukannya sehingga menciptakan pembangunan yang efisien dan berkelanjutan. 

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: 

”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.  

 

Realisasi dari pasal ini dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu negara 

diberi wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.  

Lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi: 

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) 

serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat 

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

ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: 

a. Untuk keperluan Negara, 

b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar 

Ketuhanan Yang Maha Esa; 
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c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain 

kesejahteraan; 

d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan 

serta sejalan dengan itu; 

e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan”. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi: 

“Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-

peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan 

penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan 

daerah masing-masing”. 

 

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa, 

maka pemerintah membuat suatu Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan dan 

penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan 

negara. 

Rencana Umum yang dibuat pemerintah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan 

Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah 

sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, 

pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah agar optimal harus menyesuaikan 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan tanah telah 

dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031. 

Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan memiliki peran yang strategis bagi 

perkembangan dan pertumbuhan kota-kota lain di provinsi NTB. Dalam pembangunan 

Kota Mataram sampai pada akhir-akhir ini, sangat dirasakan sekali adanya perkembangan 

cukup pesat yang dicirikan antara lain oleh perubahan dalam berbagai bidang termasuk 
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fisik ruang kota yang sekaligus disertai tekanan transformasi sosial ekonomi dengan pola 

penggunaan lahan yang semakin mendekati pusat-pusat kegiatan ekonomi.  

Semakin berkembangnya Kota Mataram mengakibatkan banyak terjadi perubahan 

penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian. Di Kota Mataram sendiri mengenai 

pemanfaatan dan penggunaan tanahnya dipusatkan untuk perkantoran, pendidikan, 

pengembangkan perumahan serta pertokoan. Penyebab terjadinya perubahan penggunaan 

lahan pertanian tersebut adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat serta 

peningkatan pendapatan sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pembangunan 

perumahan dan prasarana lainnya.  

Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW dapat menimbulkan dampak 

positif dan negatif yaitu tidak hanya terhadap keadaan sosial ekonomi perubahan 

penggunaan tanah menimbulkan banjir, tanah longsor dan menurunnya kualitas air 

tanah.
1
 

Oleh karena itu, perlu adanya penataan pemanfaatan dan penggunaan tanah 

dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mewujudkan 

kemakmuran rakyat dengan memperhatikan antara lain hak-hak rakyat atas tanah, fungsi 

sosial hak atas tanah dan batas maksimal kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian 

termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah dan 

penelantaran tanah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu aturan hukum agar tidak 

menimbulkan kerusakan dan persengketaan tanah.
2
 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik 2 (dua) pokok bahasan, 

yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah berdasarkan zonasi 

dalam penatagunaan tanah di Kota Mataram? 2. Apakah yang menjadi kendala dan 

solusinya dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah di Kota Mataram? 

                                                           
1
http://repository.sb.ipb.ac.id>R42-05-Sri-Bab_1, diakses pada tanggal 9 Juni 2018 jam 11:04 

2
H. Muchsin dan Imam Koeswahyono,  Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 28. 
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Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemanfaatan 

dan penggunaan tanah berdasarkan zonasi dalam penatagunaan tanah di Kota Mataram 

dan untuk menjelaskan kendala dan solusinya dalam pelaksanaan pemanfaatan dan 

penggunaan tanah di Kota Mataram. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitiam 

hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis 

(sociological approach). Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis secara deskriptif 

kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. 

 

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Berdasarkan Zonasi Dalam 

Penatagunaan Tanah di Kota Mataram 

Tanah di wilayah perkotaan digunakan umumnya bagi industri dan jasa (kegiatan 

ekonomi fasilitatif) yang dalam tiap satuan kegiatan hanya memerlukan tanah yang relatif 

kecil dan jumlah orang yang bekerja pada satuan luas tanah itu banyak.
3
 

Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah di daerah ini dilihat dari segi 

substansi (materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan) telah sesuai 

(konsisten) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (6) UU Penataan Ruang, bahwa 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. 

Dalam hal ini untuk wilayah Kota Mataram bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah 

                                                           
3
 Johara T. Jayadinata, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah, Institut 

Teknologi Bandung, Bandung, 1986, hlm. 33. 
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ditetapkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031. 

Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah di Daerah Kota Mataram 

merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kota /Kabupaten), yang diwujudkan 

dengan penyusunan rencana struktur ruang (pusat-pusat kegiatan, jaringan infrastruktur) 

dan pola ruang (rencana peruntukan kawasan) yang tertuang melalui Peraturan Daerah 

(Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota. 

Pelaksanaan penataan ruang wilayah Kota Mataram berdasarkan kepada Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, dan 

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011. 

Penatagunaan tanah tersebut merupakan kegiatan di bidang pertanahan di 

kawasan lindung dan kawasan budidaya melalui kebijakan penatagunaan tanah dan 

penyelenggaraan penatagunaan tanah yang dilaksanakan berdasarkan rencana dan jangka 

waktu yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Dalam hal 

ini yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan 

pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan 

yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah adalah Peraturan Daerah Kota 

Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram 

Tahun 2011 – 2031. 

Kebijakan penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan 

terhadap bidang-bidang tanah yang mempunyai hak, baik terdaftar maupun belum 

terdaftar, terhadap tanah Negara dan tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan 
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ketentuan perundang-undnagan yang berlaku.
4
 Pemanfaatan dan penggunaan tanah 

tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang penetapannya tidak 

memengaruhi status hubungan hukum atas tanah, sedangkan kesesuaian penggunaan dan 

pemanfaatannya ditentukan berdasarkan pedoman standar dan kriteria teknis yang 

ditetapkan pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai 

dengan kondisi wilayahnya sehingga pemanfaatan dan penggunaan tanah yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah tidak dapat diperluas, dikembangkan dan 

ditingkatkan pemanfaatan dan penggunaannya.  

Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta memelihara dan mencegah kerusakan 

tanah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan perubahan 

terhadap sifat fisik atau hayatinya, hal tersebut harus dilakukan sebagai upaya melindungi 

fungsi tanah. 

Pemegang hak atas tanah dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah wajib pula 

mengikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di 

antaranya pedoman teknis penatagunaan tanah, persyaratan mendirikan bangunan, 

persyaratan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), persyaratan 

usaha dan ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah Kota Mataram di 

Kawasan Lindung harus sesuai dengan RTRW Kota Mataram, sebagaimana yang 

tercantum dalam Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut: 

1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 

                                                           
4
 Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 
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Dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah di kawasan ini, pelaksanaannya 

dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah 

terhadap air, dilarang untuk penggunaan yang memicu terjadinya pengembangan 

bangunan, tidak boleh melaksanakan kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan 

lingkungan fisik alamiah ruang dan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi 

lindung, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Kawasan Perlindungan Setempat 

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan pantai, kawasan 

sempadan sungai dan sekitar mata air. Dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah 

pelaksanaannya diarahkan sebagai ruang terbuka hijau publik yang bersifat pasif dan 

diperkenankan menggunakan kawasan perlindungan setempat dengan syarat dapat 

memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian kota, serta tidak 

menyebabkan terganggunya fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati serta 

mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan. 

3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota 

Dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah di kawasan ini ruang terbuka hijau 

pada perumahan dilakukan berdasarkan fungsi dan jenisnnya mulai dari lingkup RT, 

RW, lingkungan, kelurahan, kecamatan dan kota. Kemudian dalam pelaksanaan 

pemanfaatan dan penggunaan tanahnya dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi ruang terbuka hijau. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah 

perkotaan adalah sebesar minimal 30 persen yang terdiri dari 20 persen ruang terbuka 

hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. 
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4. Kawasan Cagar Budaya 

Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah pada kawasan ini diarahkan 

untuk penggunaan kegiatan pariwisata dan rekreasi. Dalam pelaksanaan pemanfaatan 

dan penggunaan tanah di kawasan ini dibatasi untuk penggunaan perkantoran serta 

perdagangan dan jasa. Kemudian dalam pelaksanaannya dilarang melakukan kegiatan 

yang mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari situs/benda 

cagar budaya. 

5. Kawasan Rawan Bencana 

Dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah di kawasan ini dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Untuk zona bahaya rendah diizinkan untuk rumah tinggal, perkantoran, rumah 

sakit, dan sarana umum lainnya. 

b. Untuk zona bahaya sedang diizinkan adanya bangunan kecil sekolah, pusat 

pelayanan kesehatan, bangunan perumahan, dan sarana umum lainnya dengan 

persyaratan khusus. 

c. Untuk zona bahaya tinggi diizinkan adanya bangunan untuk umum yang penting 

dan yang tidak dapat dipindahkan kecuali dengan persyaratan khusus dan dilarang 

membangun perumahan dan bangunan umum yang baru. 

Pemanfaatan tanah untuk kawasan lindung dapat ditingkatkan untuk kepentingan 

pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

“Bersadarkan hasil wawancara informasi yang peneliti dapatkan bahwa dalam 

pelaksanaan pemanfaatan tanah Kota Mataram di kawasan budidaya tidak boleh saling 

bertentangan, tidak saling mengganggu dan memberikan peningkatan nilai tambah 
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terhadap penggunaan tanahnya. Pelaksanaan penggunaan tanah di kawasan budidaya 

tidak boleh ditelantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya.”
5
 

Untuk pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah Kota Mataram di 

Kawasan Budidaya telah diatur dalam Perda Kota Mataram tentang RTRW Kota 

Mataram. 

Pemanfaatan dan penggunaan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang 

tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk dan atau 

sempadan sungai harus memperhatikan: 

a. Kepentingan umum. 

b. Keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, 

keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan. 

Dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah harus sesuai dengan 

rencana tata ruang wilayah. Apabila terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, maka 

pemanfaatan dan penggunaan tanah mengikuti rencana tata ruang wilayah yang terakhir. 

Pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan apabila tidak mengubah penggunaan 

tanahnya. Peningkatan pemanfaatan tanah harus memperhatikan hak atas tanahnya serta 

kepentingan masyarakat.  

Namun, berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa pada kenyataannya 

masih banyak pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan 

RTRW Kota Mataram. Dimana bidang tanah yang dikuasai oleh perseorangan, badan 

hukum atau instansi, tidak digunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan 

                                                           
5
Lalu Aspari, Bidang Penataan Penggunaan Tanah, tanggal 18 Desember 2017, Kantor Pertanahan Kota 

Mataram. 
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haknya. Atau dengan kata lain, tanah ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah 

tersebut. 

Bentuk pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah di Kota Mataram yang 

tidak sesuai dengan RTRW adalah di wilayah Kecamatan Mataram di Jalan Pejanggik 

dimana ada pembangunan KFC Drive Thru. Pembangunan KFC Drive Thru ini tertutup 

rapi menggunakan pagar seng karena tidak bisa beroperasi dan belum ada izin dari 

Pemerintah Kota Mataram. Hal ini mengakibatnya pelaksanaan pemanfaatan dan 

penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW dikarenakan tanah tersebut tidak 

digunakan sesuai keadaannya, pembangunan tersebut belum memiliki izin dari 

pemerintah kota, dan pelaksaannya tidak sesuai dengan zonasinya. Wilayah Kecamatan 

Mataram khusus di Jalan Pejanggik (sepanjang jalan dari Bank Indonesia sampai Kantor 

Gubernur) penggunaan tanahnya diperuntukan untuk perkantoran. Dimana yang 

tercantum di Perda Kota Mataram tentang RTRW untuk zonasi kawasan perkantoran 

dilarang untuk kegiatan selain perkantoran yang mengganggu kenyamanan dan 

keamanan. 

Kemudian di Kota Mataram ada beberapa pembangunan yang merubah 

pemanfaatan dan penggunaan tanahnya sehingga tidak konsisten dengan RTRW. Dampak 

perubahan pemanfaatan dan penggunaan tanah yang tidak konsisten dengan RTRW 

berdampak negatif terhadap lingkungan dan kondisi perekonomian, seperti pemukiman di 

sepanjang sungai yang seharusnya diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau/sempadan 

sungai menjadi pemukiman kumuh dan tidak tertata.  

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa peneliti mendapatkan salah satu 

pembangunan di Kota Mataram yang melakukan perubahan pemanfaatan dan 
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penggunaan tanah yang tidak konsisten dengan RTRW yaitu di sepadan Kali Ancar 

tepatnya di Jalan Majapahit dimana terdapat bangunan hotel mewah yang terindikasi 

melanggaran tata ruang. Karena seharusnya di sepadan sungai penggunaan tanahnya 

diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. Akibatnya sungai menjadi kotor dan 

mengalami pendangkalan sehingga dapat menyebabkan terjadinya banjir.  

Namun pembangunan hotel tersebut bisa pula berdampak positif karena kegiatan 

tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan adanya penyerapan tenaga 

kerja dan kerjasama dengan usaha swadaya masyarakat sekitar lokasi. 

Selain itu, pada saat ini di Kota Mataram banyak sekali pembangunan ruko. 

Namun tidak sedikit di antaranya yang dibiarkan kosong, bahkan yang di bangun di jalan 

utama sekalipun. Ruko kosong ini terlihat di Jalan Gajah Mada dan ruas jalan utama Kota 

Mataram lainnya. Keberadaan ruko kosong ini tentunya tidak hanya merusak wajah kota 

tetapi juga mengganggu investasi di Kota Mataram. Tentu saja hal ini merupakan bentuk 

pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW karena 

pembagian zonasi untuk perdagangan sendiri belum jelas sehingga Kota Mataram harus 

merancang dan menyusun rencana detail tata ruang agar pembangunan di Kota Mataram 

bisa jelas. 

Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanahnya tidak sesuai 

dengan RTRW Kota Mataram maka perlu adanya pengendalian dalam pelaksanaan 

pemanfaatan dan penggunaan tanahnya. Adanya pengendalian ini adalah jika adanya 

ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai 

usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan 

rencana tata ruang. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
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tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya 

untuk mewujudkan tertib tata ruang. Ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan 

ruang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031. 

Pengendalian ini dilaksanakan melalui : 

1. Ketentuan umum peraturan zonasi 

2. Ketentuan perizinan 

3. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif 

4. Arahan sanksi 

 

2. Kendala dan Solusi Dalam Pelaksanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah di 

Kota Mataram 

Kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

a. Kendala yuridis dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah di Kota 

Mataram, yaitu:  

1. Aturan-aturan yang tercantum dalam Perda Kota Mataram tentang RTRW tidak 

dilaksanakan sebagaimana mestinya baik oleh pemerintah daerah maupun 

masyarakat. Hal ini terbukti masih banyak beberapa kawasan yang pemanfaatan 

dan penggunaan tanahnya tidak sesuai dengan Perda Kota Mataram tentang 

RTRW. 

2. Masih ada beberapa wilayah yang pemanfaatan dan penggunaan tanahnya yang 

tidak konsisten dengan Perda Kota Mataram tentang RTRW. 
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3. Lemahnya penegakan hukum di Kota Mataram ini, karena beberapa wilayah yang 

pemanfaatan dan penggunaan tanahnya yang tidak sesuai dengan RTRW hanya 

dibiarkan saja dan tidak dilakukan penertiban. 

4. Lemahnya pengawasan dari aparat hukum dalam pemanfaatan dan penggunaan 

tanah yang tidak sesuai dengan RTRW. Karena belum ada lembaga pengawasan 

secara khusus yang mengawasi pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah 

di Kota Mataram. 

b. Kendala non yuridis dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah di Kota 

Mataram, yaitu:  

1. Kurang efektifnya pelaksanaan Perda Kota Mataram tentang RTRW dikarenakan 

beberapa wilayah sudah berdiri bangunan jauh sebelum adanya RTRW sehingga 

bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruangnya. 

2. Kurangnya pemahanan masyarakat akan pelaksanaan pemanfaatan dan 

penggunaan tanah yang benar. Hal ini berdampak juga pada terbatasnya 

pemahaman dan kepedulianmasyarakat untuk mentaati sekaligus melakukan 

fungsi kontrol dan pengawasan.  

3. Serta pemerintah kurang melakukan sosialisasi mengenai Perda Kota Mataram 

tentang RTRW. Karena pemerintah daerah menganggap bahwa apabila Perda 

Kota Mataram tentang RTRW telah disahkan maka masyarakat dianggap sudah 

mengetahuinya. 

Solusi untuk mengatasi kendala di atas, yaitu :pemerintah Kota Mataram harus 

meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang berkaitan dengan peraturan 



xvii 
 

rencana tata ruang wilayah dan adanya sanksi yang tegas untuk pelanggaran rencana tata 

ruang wilayah. 

 

 

 

2. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Berdasarkan Zonasi Penatagunaan 

Tanah di Kota Mataram 

Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah di Kota Mataram belum 

sepenuhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.Hal ini dibuktikan dengan 

masih adanya beberapa kawasan di Kota Mataram yang terbukti melanggar Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. Selain itu di Kota Mataram belum ada pengaturan 

mengenai Rencana Detail Tata Ruang sehingga beberapa kawasan di Kota Mataram 

tidak sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana mestinya. 

2. Kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

a. Kendala yuridis dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah di Kota 

Mataram, yaitu:  

1) Aturan-aturan yang tercantum dalam Perda Kota Mataram tentang 

RTRW tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya baik oleh 

pemerintah daerah maupun masyarakat. Hal ini terbukti masih banyak 

beberapa kawasan yang pemanfaatan dan penggunaan tanahnya tidak 

sesuai dengan Perda Kota Mataram tentang RTRW. 
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2) Masih ada beberapa wilayah yang pemanfaatan dan penggunaan 

tanahnya yang tidak konsisten dengan Perda Kota Mataram tentang 

RTRW. 

3) Lemahnya penegakan hukum di Kota Mataram ini, karena beberapa 

wilayah yang pemanfaatan dan penggunaan tanahnya yang tidak sesuai 

dengan RTRW hanya dibiarkan saja dan tidak dilakukan penertiban. 

4) Lemahnya pengawasan dari aparat hukum dalam pemanfaatan dan 

penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW. Karena belum ada 

lembaga pengawasan secara khusus yang mengawasi pelaksanaan 

pemanfaatan dan penggunaan tanah di Kota Mataram. 

b. Kendala non yuridis dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan tanah di 

Kota Mataram, yaitu:  

1) Kurang efektifnya pelaksanaan Perda Kota Mataram tentang RTRW 

dikarenakan beberapa wilayah sudah berdiri bangunan jauh sebelum 

adanya RTRW sehingga bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata 

ruangnya. 

2) Kurangnya pemahanan masyarakat akan pelaksanaan pemanfaatan dan 

penggunaan tanah yang benar. Hal ini berdampak juga pada 

terbatasnya pemahaman dan kepedulianmasyarakat untuk mentaati 

sekaligus melakukan fungsi kontrol dan pengawasan.  

3) Serta pemerintah kurang melakukan sosialisasi mengenai Perda Kota 

Mataram tentang RTRW. Karena pemerintah daerah menganggap 
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bahwa apabila Perda Kota Mataram tentang RTRW telah disahkan 

maka masyarakat dianggap sudah mengetahuinya. 

 

 

B. Saran 

Perlu dibentuknya sebuah lembaga pengawas secara khusus terhadap seluruh 

penatagunaan tanah baik dalam tingkat daerah maupun tingkat pusat sehingga penatagunaan 

tanah dapat dilakukan secara terkoordinir dan secara berkesinambungan dalam suatu 

perencanaan yang matang dan terukur. Dan dapat mengurangi pelaksanaan pemanfaatan dan 

penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW. Serta adanya penegekan hukum yang 

tegas, seperti penertiban, pengendalian dan sanksi yang tegas terhadap pengguna tanah yang 

melanggar tata ruang. Selain itu perlu adanya rencana detail tata ruang untuk Kota Mataram 

agar pembangunan di Kota Mataram bisa jelas. 
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