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Dilarang mereproduksi maupun memperbanyak dalam bentuk apapun
baik fotocopy dan berbagai teknik cetak lainnya
baik sebagian maupun seluruhnya tanpa seizin Pengarang
Hak apta dilindungi oleh Undang-undang

KAT A PENGANT AR

Seringkali didengar dan dikatakan bahwa keadaan lingkungan
hidup di Indonesia sekarang cenderung untuk memburuk, yang antara
lain disebabkan oleh pertambahan penduduk yang masih pesat dan
·besar jumlahnya, dan yang tidak diimbangi fasilitas pelayanan umum
yang baik, seperti sanitasi lingkungan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penerbit berusaha untuk
mencoba menyusun kembali kumpulan tulisan tentang pemukiman
yang ditulis oleh Albert Kartahardja, yang ada kaitannya dengan
masalah pemukiman dan kemudian diberi judul "BUNGA RAMPAI
PEMUKIMAN".
Dia dikenal sebagai salah satu pengamat masalah pemukiman di
tanah air. Di samping sebagai seorang peneliti di bidang pemukiman,
juga pernah selama 15 tahun menjabat sebagai Direktur Direktorat
Penyelidikan Masalah Bangunan (DPMB) - Direktorat Jenderal Cipta
Karya - Departemen Pekerjaan Umum dan selama 27 tahun menjadi
Dosen mata kuliah Perumahan di lnstitut Teknologi Bandung.
Tiada lain harapan Penerbit, semoga rangkaian tulisan ini dapat
memberikan gambaran dan informasi mengenai masalah pemukiman,
sehingga pacta akhirnya, dapat dicari jalan keluar untuk meningkatkan
mutu hidup masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun di daerah
perkotaan.
M\ldah-mudahan bunga rampai ini bermanfaat bagi para mahasiswa yang sedang memperdalam pengetahuan di bidang pemukiman
dan mereka yang ditugaskan untuk memelihara kelestarian lingkungan
hidup Indonesia.

Bandung, 5 Juni 1983
PENERBIT
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Pengantar dari Penerbit.
Cetakan Kedua
Berhubung dengan banyaknya permintaan dan dengan persetujuan
dari Pengarang kami menerbitkan (cetak ulang) kembali buku

BUNGA RAMPAI PEMUKIMAN
Cetak ulang yang kedua ini isinya tidak berbeda dengan yang
pertama.
Semoga penerbitan ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ahli-ahli yang bergerak dibidang teknik pembangunan, pemukiman dan sekaligus diharapkan dapat melengkapi perpustakaan buku-buku teknik di Indonesia.
Bandung, 14- 6- 1985

PENERBIT.
YAY ASAN LPMB.
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I.

SUDAH ADA RENCANA KOT A UNTUK KOT AMADY A
BANDUNG?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas ada baiknya masyarakat mengetahui juga isi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun
1980, tanggal 8 Agustus 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kota.
Dalam lampiran peraturan tersebut antara lain dapat diperoleh
kejelasan tentang:
J en is Rencana Kota (hal. 4)
Jalur prosedur pengesahan Rencana Induk Kota (hal. I6)
Aspek Hukum Pelaksanaan Rencana Kota (hal. 20).
Jenis Rencana Kota
Agar pengembangan dan pembangunan suatu kota dapat diarahkan dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan 3 jenis rencana kota, yakni:

I. Rencana Jnduk a tau Rencana Umum Kota,
iaiah suatu rencana yang pada dasarnya disusun secara menyeluruh
dan terpadu dengan menganalisa segala aspek dan faktor pengembangan dan pembangunan kota dalam suatu rangkaian yang bersifat
komprehensip, berupa uraian-uraian daiam teks kebijaksanaan
dan Iangkah-langkah yang bersifat mendasar, yang dilengkapi pula
dengan data-data serta peta-peta penggunaan tanah.
Rencana ini dituangkan dalam peta rencana dengan skala I :
I 0.000.
Rencana dimaksud disusun oleh Pemerintah Daerah dan memerlukan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.

2. Rencana Peruntukan Tanah.
adalah suatu rencana mengenai Sub Wilayah Kota yang diprioritaskan pengembangannya (rencana zoning) dari wilayah kota. Rencana
ini adalah tindak lanjut dari Rencana Induk atau Rencana Umum
kota yang telah disyahkan dan dimaksudkan sebagai rencana
jangka menengah, berisikan program pelaksanaan untuk 5 tahun
yang dilengkapi peta dengan skala 1 : 5000. Rencana Peruntukan
Tanah tersebut disusun serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah

oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
Mengingat akan pentingnya peranan dan fungsi Rencana Peruntukan Tanah tersebut maka dipandang pcrlu bahwa Rencana ini
memperoleh pengesyahan dari Menteri Dalam Negeri dengan
terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

3. Rcncana Kota Terperinci.
meru pakan rencana fisik yang secara teknis telah siap untuk
pedoman pelaksanaan.
Rencana terperinci ini meru pakan pengisian dari Rencana Peruntukan Tanah, yang dilengkapi peta rencana perpetakan tanah
serta unsur-unsur rencana kota pad a peta berskala I : I 000.
Rencana ini disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan karena sifatnya adalah perincian
secara teknis planologis dari rencana Peruntukan Tanah yang telah
disyahkan Menteri Dalam Negeri, maka dipandang cukup dan
dipertanggung-jawabkan bila Peraturan Daerah yang bersangkutan
pengesahannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang
bersangkutan.
Dari ketiga jenis rencana tersebut di atas, yang diuraikan lebih
lanjut adalah Rencana Induk Kota.
Jalur prosedur pengesahan Rencana lnduk Kota
Rencana Induk Kota yang telah disusun oleh Daerah merupakan
pcdoman pembangunan kota yang mempunyai kekuatan hukum
sctelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melalui prosedur
scbagai berikut:
I.

Rencana lnduk Kota diajukan oleh Kepala Daerah kepada DPRD
yang bersangkutan untuk diminta persetujuannya, yang kemudian
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah · tersebut memuat penetapan Rencana Induk
Kota sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan kota,
yang dalam hal ini Buku Rencana Induk merupakan lampirannya.

2.

Setelah Rencana Induk Kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah,
kemudian diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
yang bersangkutan untuk mendapat rekomendasinya guna selan-
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jutnya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan
diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimintakan pengesahannya.
3. Berdasarkan rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
tersebut, maka Menteri Dalam Negeri mengesahkan Rencana
Induk Kota yang diajukan, setelah diadakan penelitian dan pengkajian secara seksama.
4. ·Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Rencana
Induk yang telah ditetapkan oleh DPRP dalam Peraturan Daerah
tentunya secara langsung diajukan kepada Menteri Dalam Negeri
untuk dimintakan pengesahanny a.
Aspek Hukum Pelaksanaan Rencana Kota
I. Rencana Induk Kota yang telah disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri harus segera diikuti oleh peraturan-pera turan pelaksanaannya. Peraturan tersebut merupakan landasan dasar yang mendukung bagi segala kegiatan pelaksanaan Rencana Induk Kota,
yang ditetapkan dengan berpedoman pada pcraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Peraturan-per aturan pelaksanaan tersebut antara lain meliputi
pengaturan bangunan, pengaturan fatwa rencana, pengaturan
mengenai gangguan, pengaturan organisasi pelaksana, pengaturan
keuangan dan pengaturan-pe ngaturan lainnya.
Rencana lnduk Kotamadya Bandung
Dari ketetapan-ket etapan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
terse but di atas jelas kiranya bahwa:
I. Rencana lnduk Kotamadya Bandung harus diajukan oleh Kepala
Daerah kepada DPRD Kotamadya Bandung, yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
2. Rencana Induk Kotamadya Bandung harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang mengajukanny a
kepada Menteri Dalam Negeri untuk pengesahanny a.
3. Rencana Induk Kotamadya Bandung mempunyai kekuatan hukum
setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan harus segera
diikuti oleh peraturan-per aturan pelaksanaanny a.
(Bandung Pos, 12-8-1981)
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11. "BUKIT DAGO" SUDAHKAH DIDAHULUI PENELITIAN ?
"Bumi ini bukan warisan nenek moyang. tetafJi pinjaman
anak cucu kita"- ( Laporan Tahunan UNEP 19 78).
Sesuatu rencana pembangunan pemukiman di kawasan bukitbukit atau gunung-gunung yang didahului analisa dampak lingkungan,
dapat memperbaiki keseimbangan ekologis di kawasan itu dan dapat
memberikan hasil yang cukup positif. Antara lain bahaya erosi dan
tanah longsor dapat dicegah jika dalam perencanaan tata letak rumah
dan pembangunan jalan serta prasarana lain diteliti keadaan tanahnya,
baik di permukaan maupun di bawahnya.
Misalnya, jika ternyata bahwa lapisan tanah di atas sesuatu bukit
tidak tebal dan di bawah lapisan itu ada cadas atau tanah yang tidak
mudah tembus air, maka daya tampung air hujan bukit itu tidak besar
dan tidak mempengaruhi banyak keadaan sumber-sumber air di sekitar
bukit itu.
Dan jika di bukit itu tidak ada pohon-pohon lagi. lapisan tanah
yang masih ada itu akan lebih cepat terbawa arus air hujan langsung
ke sungai atau saluran air lain dan lambat-laun sungai itu menjadi
dangkal oleh karena endapan lumpur dan akhirnya mengakibatkan
bencana banjir di daerah dataran rendah di hilir sungai.
Sebaliknya, jika bukit dengan keadaan tanah seperti di atas dipakai untuk pemukiman yang direncanakan dengan baik, penyaluran
air hujan dari halaman-halaman rumah dan jalan-jalan dapat dialirkan
ke sesuatu kolam atau danau alamiah atau yang khusus dibuat menampung air hujan itu. Tempat penampungan air itu dapat ditanami
pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan dan akhirnya lingkungan sekitar
kolam atau danau itu menjadi lingkungan rekreasi yang sejuk dan
menarik.
Keuntungan lain dari kolam atau danau itu adalah kemungkinan
pemakaian airnya untuk irigasi dan penggelontoran saluran-saluran
dan riool-riool di daerah perkotaan.
Khususnya untuk kota Bandung air penggelontor itu sangat
diperlukan oleh karena ternyata saluran-saluran dan riool-riool, yang
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direncanakan untuk mcngalirkan kotoran dari kakus dan an kotor'
dari dapur dan kamar mandi di lingkungan pcrumahan yang sckarang
sudah kbih padat dengan rumah-rumah; tidak dapat bcrfungsi dengan
baik okh k:.lrena kurang banyaknya air penggelontor yang dapat disalurkan kc saluran-saluran itu.
Saluran-saluran air kotor di lingkungan perumahan dapat juga
dipakai airnya untuk penyiraman tanaman di halaman-halaman rumah
dan dengan dcmikian dapat dikurangi penggunaan air minum untuk
maksud itu. Air dari kolam atau danau itu dapat Jimanfaatkan juga
untuk air minum setelah diolah dalam instalasi penjernihan.
Proses penjernihannya dapat lcbih sederhana dan ongkosnya
juga lcbih murah oll'h karcna air tidak mengandung lumpur banyak
dan juga kotoran SLH.lah mengendap dab.1m kolam atau danau. Selain
untuk air minum air dari kolam atau danau itu dapat dipakai juga
untuk air industri. Jika pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan
memakai langsung air itu yang tidak mengandung lumpur banyak dan·
kotoran lagi atau mengolahnya menjadi air dengan mutu yang diperlukan, dengan sendirinya akan berkurang pembuatan sumur-sumur
artetis atau pemakaian air minum untuk kepcrluan industri.
Dengan adanya pemukiman di bukit-hukit dan di gunung-gunung
barangkali akan lebih berhasil usaha pcnghijauan di daerah itu. Dengan
pnencanaan yang baik dari luas dan tinggi rumah dengan luas halaman
yang cukup untuk penanaman pohon-pohon yang rinclang, mungkin
diperoleh pemandangan yang lebih menarik daripaJa bukit-bukit
yang gundul dan penuh alang-alang yang sekarang ada di daerah Utara
kota Bandung. Dan lcbih besar kemungkinan bukit-bukit itu hijau
warnanya oleh karcna pohon-pohon dan tanaman-tanaman di halamanhalaman rumah akan lebih baik pemeliharaan dan perawatannya.
Penghijauan bukit-bukit itu akhirnya dapat memulihkan keseimbangan ekologis dan memperbaiki cko sistem di dacrah itu.
Keadaan seperti yang digambarkan di atas mungkin diperoleh
dan bukan khayalan walaupun dilakukan pemapasan dan pengupasan
bukit-bukit untuk pembangunan pemukiman.
Mudah-mudahan pembangunan yang diselenggarakan oleh ITB
di Bukit Dago sudah didahului penelitian-penelitian dan analisa dampak
lingkungan, sehingga kawasan Bukit Dago itu menjadi contoh yang
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baik bagi pembangunan pemukiman di bukit-bukit lain yang barangkali
sudah harus dilakukan mengingat pertambahan pcnduduk yang sangat ·
pesat di Pulau Jawa dan lahan yang sekarang dipakai untuk sawah
dan ladang, baik yang ada di dataran tinggi maupun di dataran rendah,
di kemudian hari tidak boleh dipakai lagi untuk pembangunan pemukiman.
(Pikiran Rakyat. 10 September 1981)

III. MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Apa yang dimaksudkan dcngan pcnccmaran lingkungan sudah
dicantumkan dalam RUU tentang kctcntuan-ketcntuan Pokok Pcngelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal I ayat (g) krcantum : "Pcncemaran lingkungan aualah masuk atau dima~ukk.annya Lat. crh:rgi
dan atau unsur lain ke dalam suatu lingkungan olch kcgiatan manusia,
kelompok manusia, badan hukum atau oleh proses alami sampai tingkat
kadar tertentu yang menyebabkan terjadinya kcrusakan. pl'nurunan
dan penyusutan mutu lingkungan yang bersangkutan hingga lingkungan
termaksud tidak berfu ngsi scperti semula."
Pencemaran lingkungan sosial juga tersirat dalam uraian tentang
rumusan pencemaran lingkungan di atas. Hal ini dapat dibaca dalam
penjelasan RUU tersebut, yaitu "Pcnccmaran dalam rumusan ini
tidak hanya berupa pencemaran fisik. tetapi juga pencemaran lingkungan sosial yang ditimbulkan oleh unsur negatip."
Dapat Menimbulkan Keresahan Sosial
Bahwa· pencemaran lingkungan sosial perlu diperhatikan dalam
rangka pengelolaan lingkungan hidup ten:antum juga dalam Repclita
III. Dalam Bab 7, "Pengelolaan Sumbcr A lam dan Lingkungan Hid up".
dapat dibaca antara lain: "Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya
dalam bentuk pencemaran fisik seperti pencemaran udara, penccmaran
air, pencemaran tanah. dan lain-lain. tetapi juga pcncemaran lingkungan sosial yang seringkali mcnimbulkan keresahan-keresahan sosial
yang gawat.
Pola konsumsi dan gaya hidup mcwah di dalam proyek-proyek
pembangunan menimbulkan suasana yang kurang menguntungkan
7

bagi ke1angsungan hidup proses pembangunan di da1am wilayah yang
penduduknya miskin.
Kurangnya pendekatan-pendekatan yang serasi terhadap lingkungan sosia1 dan kurangnya perhatian terhadap kcbutuhan-kebutuhan
masyarakat 1oka1, scringkali menimbu1kan kcresahan-keresahan yang
dapat mcngganggu ke1angsungan pembangunan itu sendiri. 01eh karena
itu per1u makin dikembangkan cara, po1a dan prosedur agar pe1aksanaan
pcmbangunan scka1igus juga menghindarkan akibat-akibat sosial dan
bahkan mengcmbangkan lingkungan hidup sosial masyarakat setempat
ketingkat yang lebih baik".
Dari uraian di atas je1aslah bahwa:
1.

Dalam pelaksanaan proyck-proyck pcmbangunan pola konsumsi
dan gaya hidup dari pimpinan dan pcgawai proyek, khusi1snya
tenaga-tenaga ahli luar negeri, harus yang wajar dan serasi dengan
lingkungan hidup masyarakat sctempat.

2.

Pola konsumsi dan gaya hidup mewah di kota-kota besar atau
di daerah-daerah yang 1ebih maju dan yang lcbih tinggi tingkat
pendapatannya, tidak akan mungkin diterima oleh masyarakat
dalam sesuatu wilayah yang pcnduduknya miskin.

3. Peranserta masyarakat sctcmpat perlu untuk mcnumbuhkan dan
membina hubungan timbal batik yang serasi.
Oleh karcna itu pengaruh pembangunan sesuatu proyek terhadap
lingkungan sosial pcrlu diperhatikan dalam analisis dampak lingkungan, .seperti yang diatur dalam Pasal 12 RUU terse but.
Penggunaan Sumber Daya Manusia Setempat
Salah satu jalan untuk menghindarkan penccmaran lingkungan
sosial yang diakibatkan pclaksanaan pembangunan proyek-proyek
adalah penggunaan sumber daya manusia setempat. Kurang bijaksana
jika untuk pembangunan sesuatu proyek didatangkan pekeJja-pekeJja
dari daerah lain, sedang di daerah itu masih banyak orang yang menganggur penuh atau setengah menganggur. Dalam hubungan ini perlu
diperhatikan pcraturan yang ditetapkan dalam Keppres No. 14A
tahun 1980 yang disempurnakan dcngan Keppres No. 18 tahun
1981, yang mcngharuskan pengutamaan penggunaan kontraktor setempat dari go1ongan ekonomis lemah da1am pelaksanaan pembangunan
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. proyck-proyck.
Dcngan menggunakan tcknik dan tcknologi yang tcpat guna
dapat dimanfaatkan sccara optimal sumbcr alam dan sumbcr daya
manusia sctcmpat. Dan dcngan dcmikian pola konsumsi dan gaya
hidup mcreka yang bckcrja di scsuatu proyck akan lcbih scrasi dcngan
lingkungan hidup sctempat dan tidak akan mcnimb·ulkan kcrcsahan
sosial yang gawat.

Pembangunan Rumah Dan Gedung Mewah
Salah satu wujud nyata dari pola konsumsi dan gaya hidup mcwah
adalah pcmbangunan rumah-rumah dan gcdung-gcdung mcwah. Jika
bangunan-bangunan itu dibangun di wilayah yang pcnduduknya miskin
ada kcmungkinan timbulnya suasana yan~ kuran~ mcnguntungkan
bagi kelangsungan liidup bangun~111-bangunan itu.
Pcmbangunan rumah-rumah mcwah di kota-kota dan pcmbangunan
bungalow-bungalow di dacrah pcdusunan. dapat mcnccmarkan lingkungan sosial dan oleh karcna itu dapat mcnimbulkan k~o:rc-.,ah:ll1
sosial yang kurang menguntungkan bagi pcnghuninya.
Dalam pcmhangunan gedung-gcdung Pcmcrintah scbaiknya dipcrhatikan kcbutuhan dan kcinginan masyarakat sctcmpat supaya
lingkungan hidup sosial masyarakat sctcmpat berkembang kc tingkat
yang lcbih baik.
Oleh karcna itu, juga rencana pcmbangunan proyck rumahrumah mewah dan pembangunan gcdung di sesuatu dacrah harus
dipcrlcngkapi dengan analisa dampak lingkungan.
(Pikiran Rak) at. 20-2-S2)

9

IV.

ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASIH
KURANG

Anggaran yang disediakan
Dalam rancangan APBN tahun 1982/1983 untuk pembangunan
perumahan dan perbaikan lingkungan disediakan biaya Rp 281 milyar,
dan melalui P~:rumnas akan dibangun tidak kurang uari 24.000 rumah
yang tersebar ui 50 kota besar.
Untuk menilai secara obyektif apakah jumlah anggaran tersebut
cukup a tau tidak dan jumlah rumah yang akan dibangun cukup banyak,
di bawah ini dicoba untuk membuat sesuatu taksiran kasar dari jumlah
rumah yang perlu dibangun dalam tahun 1982 untuk menampung
pertambahan rumah tangga dan taksiran biaya yang diperlukan untuk
itu.
Sebagai dasar dipakai angka-angka statistik hasil pcncacahan
lengkap sensus penduduk 1980 yang dimuat dalam publikasi "Penduduk Indonesia 1980 menurut Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya"
(seri L No. 2) dan "Penduduk Indonesia menurut Propinsi" (Seri L
No.3) yang diterbitkan Biro Pusat Statistik (Mei 1981 ).

Jumlah rumah yang perlu dibangun dalam tahun 1982
Dalam tahun I 980, banyaknya rumah tangga yang tercacah adalah
30,3 juta dan jumlah penduduk Indonesia adalah 147.490.298. Dengan
angka-angka itu diperoleh angka rata-rata banyaknya penduduk per
rumah tangga yaitu 4,9. Pertumbuhan rata-rata per tahun dari rumah
tangga tidak berbeda dengan pertumbuhan penduduk yaitu 2,3%.
Jadi jumlah rumah tangga dalam tahun 1981 adalah 31 juta (dibulatkan) dan dalam tahun I 982 menjadi 31,7 juta.
Dengan demikian jumlah rumah yang perlu dibangun dalam tahun
1982 untuk menampung pertambahan rumah tangga di seluruh Indonesia adalah sekitar 700.000 unit. Jumlah penduduk di 50 kota pada
tahun 1980 adalah sekitar 21 juta atau 14.27r dari jumlah penduduk
Indonesia.
Jika dipakai angka rata-rata banyaknya penduduk per rumah
tangga 4,9 dan berdasarkan angka-angka pertumbuhan per tahun
di tiap kota dari 50 kota tersebut di atas, dihitung pertumbuhan rata10

rata per tahun dari pcnduduk di 50 kota yaitu 4.1 ';{, maka jumlah
rumah tangga di 50 kota dalam tahun I 981 adalah 4,5 juta dan dalam
tahun 1982 menjadi 4,7 juta.
Jadi jumlah rumah yang pcrlu dibangun untuk mcnampung
pertambahan rumah tangga di 50 kota dalam tahun 1982 adalah sekitar
200.000 unit a tau I 0 kali jumlah yang dircncanakan dibangun oleh
Perumnas di 50 kota.
Angka di atas mencerminkan bctapa pentingnya peranserta masyarakat dan kh ususnya perusahaan-pcrusa haan "real estate" dalam pembangunan perumahan, tcrutama untuk golongan masyarakat yang
berpenghasilan sedikit.
Anggaran yang diperlukan
Untuk membuat taksiran kasar tcntang anggaran yang dipcrlukan
untuk pembangunan 700.000 dan 200.000 unit rumah tcrscbut di
atas, dipakai angka-angka uk uran dan harga sebagai bcrikut:
luas satu unit rumah adalah 36 m 2 :
luas laban yang diperlukan untuk satu unit rumah adalah 60 m 2 :
harga pembangunan satu unit rumah adalah rata-rata Rp 25.000,00
per m 2 ; dan
harga lahan adalah rata-rata Rp 5.000,00 per m 2 .
Jadi harga satu unit rumah bcrikut lahannya adalah kira-kira:
X Rp 50.000,00 = Rp 900.000.00 + Rp

36 X Rp 25.000,00 + 60
300.000,00 = Rp 1,2 juta.

Dengan demikian dapat diperoleh taksiran kasar anggaran yang
diperlukan untuk pembangunan 700.000 dan 200.000 unit rumah.
yaitu berturut-turut Rp 840 milyar, Rp 240 milyar.
Perlu kiranya dijelaskan bahwa dalam perhitungan biaya-biaya
tersebut di atas be1um dihitung biaya pembangunan prasarana dan
sarana lingkungan perumahan bcrikut lahan yang diperlukan untuk
itu, yang dapat mengakibatkan harga satu unit rumah mcnjadi Rp
2,5 juta.
Jumlah rumah yang dibutuhkan dalam tahun 1982
Di samping jum1ah rumah yang harus dibangun untuk menampung pertambahan rumah tangga, masih harus dibangun juga:
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rumah untuk menampung. rumah tangga yang be1um menempati
rumah (tuna wisma) dan
rumah untuk menggantikan rumah yang sudah tidak dapat didiami 1agi, termasuk rumah yang harus dibongkar atau digusur.
Secara kasar dapat dibuat taksiran sebagai berikut:
Da1am tahun 1980, banyaknya bangunan sensus yang digunakan
sebagai tempat tingga1 ada1ah 29,3 juta dan banyaknya rumah tangga
yang tercacah ada1ah 30,3 juta. Ini berarti bahwa ada sekitar 1 juta
rumah tangga yang memer1ukan rumah. Dengan anggapan bahwa kekurangan rumah itu akan diatasi dalam kurun waktu 5 tahun, maka
tiap tahun (sejak tahun 1980) harus dibangun 200.000 unit rumah.
Dengan menggunakan angka taksiran · internasional bahwa tiap
tahun harus dibangun 3% dari rumah yang ada (29,3 juta) untuk
menggantikan rumah yang sudah tidak dapat didiami lagi, maka tiap
tahun harus dibangun juga 900.000 unit rumah. Jadi jumlah rumah
yang dibutuhkan dalam tahun 1982 di seluruh Indonesia adalah 700.
000 + 200.000 t 900.000 = 1,8 juta.
Perhitungan di atas sekaligus menje1askan bahwa betapa pentingnya Proyek Perbaikan Kampung di kota-kota dan Proyek Perbaikan Perumahan Desa di daerah pedesaan, yang juga mempero1eh
·sebagian dari anggaran yang disediakan dari anggaran yang disediakan
dalam RAPBN yaitu Rp 281 milyar.
Mudah-mudahan angka-angka taksiran .kasar di atas dapat menggugah semua pihak yang bersangkutan untuk mencari ja1an keluarnya.
-

(Berka Ia ITB No. 28Th. III, 9-1-82)
------------= ----=----...,- ----,
Disini digambarkan bahwa
sebagian anggaran perumahan yang disediakan dalam
RAPBM masih kurang karena belum dihitung biaya
pembangunan prasarana &
sarana lingkungan perumahan berikut lahan yang diperlukan.
Sumber:
ITB, nom or 28 th. lii Sabtu 9 Januari 1982.
'" ... fiP'IL
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V. LIMA TAHUN ~ETELAH HABITAT
Habitat atau Konperensi PBB tentang pemukiman, yang diselenggarakan di Vancouver, Kanada dari tanggal 31 Mei sampai dengan
tanggal 11 Juni 1976; antara lain menghasilkan: Deklarasi Vancouver
tentang Pemukiman dan Rekomendasi untuk kegiatan Nasional di
bidang Pemukiman.
Untuk meneliti dan menilai hasil usaha Pemerintah di bidang
Pemukiman, barangkali ada manfaatnya jika kita mengingat kembali
anjuran-anjuran yang dicantumkan dalam hasil HABITAT tersebut.
Kebijaksanaan Nasional tentang Pemukiman
Dalam Deklarasi Vancouver antara lain ditegaskan bahwa maksud
dan tujuan utama dari Kebijaksanaan Nasional tentang Pemukiman
adalah: Perbaikan Mutu Kehidupan Rakyat. Dan prioritas harus diberikan kepada golongan masyarakat yang paling rendah mutu kehidupannya, khususnya mereka yang kehilangan tempat meneduh oleh
karena bencana alam atau bencana akibat pcrbuatan manusia.
Sehubungan dengan kebijaksanaan nasional itu harus ditetapkan
juga Strategi Nasional untuk Pembangunan Pemukiman. Dan dianjurkan supaya masyarakat diberikan hak dan kcwajiban untuk ikut scrta
dalam pemikiran, perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan dan
strategi nasional itu.
Dianjurkan pula supaya pertumbuhan ekonomi mcndukung kegiatan-kegiatan nasional untuk mempcrbaiki mutu kehidupan rakyat.
Perencanaan pemukiman dan lingkungan hidup yang dikcrjakan dalam
rangka pelaksanaan kcbijaksanaan dan strategi nasional itu, harus
bersifat terpadu dan menyeluruh dengan mcmpcrhatikan dampak
lingkungan. Untuk itu perlu ada Rencana Pembangunan Fisik, tcrmasuk rencana Tata Guna Tanah, yang bersifat Nasional, Regional
dan Lokal.
Tanah Untuk Pemukiman
Mengingat bahwa di semua negara tanah atau lahan adalah faktor
penting yang mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan pemukiman, maka dalam Rekomendasi untuk Kegiatan Nasional di bidang
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pemukiman antara lain dianjurkan tindakan-tindakan atau usaha-usaha
sebagai berikut:
Perubahan penggunaan tanah untuk pertanian, antara lain untuk
pemukiman, harus diatur dan diawasi Pemerintah;
Sebagian dari keuntungan yang diperoleh pemegang hak atas
tanah oleh karena adanya perubahan dalam rencana tata guna
tanah, harus dipungut oleh pemerintah sebagai pajak atau iuran
wajib dan dipakai untuk pembangunan pemukiman bagi golongan
masyarakat yang berpenghasilan sedikit.
Penguasaan dan pencabutan hak atas tanah oleh Pemerintah hanya
dilakukan untuk kepentingan umum, yaitu untuk mengamankan
usaha pembangunan dan untuk menghindarkan naiknya harga
tanah yang tidak wajar;
Peninjauan kembali dan perubahan perundang-undangan dan
peraturan tentang hak atas tanah, harus diselenggarakan secara
berkala untuk mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di
dalam negeri dan harus menguntungkan bagi masyarakat.
Penambahan luas tanah untuk pemukiman harus diselenggarakan
dengan memperhatikan usaha konservasi dan preservasi tanah untuk
penggunaan lain dan dengan menghindarkan polusi dan pengrusakan lingkungan hidup.
Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan
Dalam Rekomendasi untuk Kegiatan Nasional juga dianjurkan
supaya masyarakat diikutsertakan dalam pemikiran dan penyusunan
rencana-rencana untuk pemukiman supaya partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan rencana-rencana itu dan dalam pengelolaan pemukiman lebih aktif dan positif.
Demikian pula keikutsertaan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah (baik di tingkat Nasional, Regional dan Lokal) di bidang pemukiman dapat mempengaruhi perkembangan sosial budaya di dalam masyarakat. Oleh karena itu dianjurkan
supaya semua rencana dan program di bidang pemukiman diberitahukan kepada masyarakat sebelum diselenggarakan pelaksanaannya.
Dan bertalian dengan itu dianjurkan supaya ada komunikasi dengan
masyarakat yang bersifat dua arah dan didasarkan pacta kepercayaan
14

adanya itikad baik dari masyarakat. Khususnya dalam pemeliharaan
dan pengelolaan pemukiman dan dalam program perbaikan pemukiman, masyarakat harus diikutsertakan dan diberikan wewenang
serta tanggung jawab. Untuk memudahkan dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka menggalakan paJitisipasi masyarakat perlu dipikirkan adanya kelembagaan yang khusus untuk itu.
Adanya sesuatu badan atau lembaga yang secara khusus menangani segi hukum dari masalah pemukiman dan yang memberikan
saran-saran kepada Pemerintah untuk rnengatur perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pemukiman dengan partisipasi pelaksanaan
dan pengelolaan pemukiman dengan partisipasi masyarakat; perlu
dipikirkan dan diperhatikan oleh Pemerintah.
(Be rita Buana, 9-6-81)

VI. KEBIJAKSANAAN

NASIONAL

MENGENAI

PEMUKIMAN

Da1am penje1asan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara
lain tercantum: "Penge1olaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.
Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan pengelo1aan lingkungan
hidup perlu ditetapkan kebijaksanaan nasional terpadu pengelolaan
lingkungan hidup, yang meliputi perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan
nasional."
Kebijaksanaan nasional pemukiman dapat dirumuskan sebagai
bagian dari kebijaksanaan nasiona1 terpadu pengelolaan lingkungan
hidup, itu untuk memantapkan kesatuan gerak dan langkah di bidang
pemukiman dan tercapainya · tujuan pengelolaan lingkungan hidup
secara berdaya guna dan berhasil guna.
Perlu Untuk Menunjang Program Repelita III
Kebijaksanaan nasiona1 pemukiman dapat menunjang penyelenggaraan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang digariskan da1am
GBHN dan Repelita III, yaitu antara lain :
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Pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman di daerah
pedesaan dan di daerah perkotaan, yang serasi dengan sumber
alam dan lingkungan hidupnya.
Pembinaan lingkungan pemukiman di kota-kota sedang dan kecil
untuk antara lain mengurangi derasnya arus perpindahan penduduk ke kota-kota besar.
Peningkatan pembangunan daerah-daerah yang relatif terbelakang
dan perluasan kesempatan kerja, supaya diperoleh penyebaran
penduduk yang Jebih me rata.
Pelaksanaan transmigrasi dan pemukiman kembali penduduk
yang masih hidup secara berpindah-pindah dan terpencar-pencar.
Pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih merata ke seluruh
daerah dengan mengusahakan keserasian laju pertumbuhan antar
daerah.
Dan kebijaksanaan nasional pemukiman itu dapat menjadi dasar
untuk mengembangkan rencana-rencana tata ruang di tingkat nasional.
daerah dan kota, sebagai pola untuk pengelolaan sumber-sumber
alam dan pcngembangan lingkungan hidup kc tingkat yang Jebih scmpuma.

Penyebaran Penduduk Yang Lebih l\terata
Sudah diketahui dan masih sering dikatakan berulang kali bahwa
masalah pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk yang
kurang serasi mengakibatkan masalah pengelolaan sumber-sumber
alam dan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat keterbelakangan
pembangunan. tetapi sekaligus merupakan masalah yang timbul menyertai proses pembangunan.
Keterbelakangan pembangunan pemukiman mengakibatkan antara
lain keadaan perumahan yang tidak sehat, baik di daerah pedesaan
maupun di kota-kota; kekurangan penyediaan air bersih yang cukup,
pelayanan kesehatan yang tidak memadai; pengelolaan sampah kota
yang tidak terkendali; dan akhirnya tumbuhnya daerah-daerah perumahan kurang sehat di kota-kota besar yang menimbulkan masalahmasalah sosial yang makin lama makin gawat. Di pihak lain pembangunan pemukiman di daerah miskin (minus) yang "padat penduduknya,
dapat mendorong penduduk untuk menjual sawah-sawah yang subur
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untuk dipakai sebagai kompleks perumahan dan kemudian membuka
hutan-hutan di bukit-bukit untuk dijadikan sawah dan ladang. Ke:
rusakan-kerusakan yang timbul, banjir dan erosi serta kekeringan
oleh karena itu akan memperluas, tanah-tanah kritis yan~ tidak bermanfaat, dan akhimya akan merusak kelestarian sumber-sumber alarn
dan menurunkan mutu kehidupan penduduk~
Strategi Pembinaan Pemukiman
Dalam kebijaksanaan nasional pemukiman dapat digariskan strategi pembinaan pemukiman atau kegiatan-kegiatan utama pembinaan
pemukiman.
Dalam Repelita III, Bab 7 Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup ditetapkan: "Pembinaan pemukiman di daerah perkotaan diarahkan kepada kegiatan-kegiatan utama sebagai berikut:
( 1) Usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pelayanan
umum kota.
(2) Usaha-usaha perbaikan perumahan di daerah perkotaan melalui
program perbaikan kampung dan pembangunan rumah murah.
, (3) Usaha-usaha pengaturan jaringan pengangkutan umum yang lebih
baik untuk mengimbangi peningkatan kendaraan bermotor dan
makin padatnya Jalu lintas kota.
(4) Usaha-usaha pencegahan pence rna ran lingkungan udara dan air
yang diakibatkan oleh buangan rumah tangga, buangan pasar
dan industri.
(5) Usaha-usaha pengaturan tata ruang dan tata guna tanah yang
lebih baik sehingga segala fungsi kota mendapatkan tempat da'n
berfungsi secara Jayak serta dalam keserasian satu sama lain.
(6) Usaha pembinaan pengetahuan dan kesadaran masyarakat kota
akan pentingnya pengikutsertaan yang aktif dalam pembinaan
lingkungan pemukiman yang lebih baik, peningkatan disiplin
menuju kepada ketertiban dan ketentraman kehidupan kota yang
lebih baik. ,
Pembinaan pemukiman di daerah pedesaan dititikbcratkan pada
pembinaan swadaya masyarakat untuk membina pemukiman yang
sehat dengan memperhatikan adat, tradisi dan pandangan-pandangan
hidup masyarakat di daerah pedesaan.
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Kegiatan-kegiatan utama di daerah pedesaan adalah sebagai berikut:
(I) Usaha-usaha peningkatan mu tu peru mahan dan pem binaan kesehatan lingkungan pemukiman desa yang dititikberatkan pada
pembinaan swadaya dan swakelola masyarakat dengan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan warga desa untuk menggunakan
bahan-bahan setempat dengan sehemat-hematnya .
(2) Pola pemukiman umum pedesaan dikembangkan dengan tata
ruang pedesaan yang baik sehingga fungsi rumah, bangunan umum,
jalan desa, listrik pedesaan dan air minum pedesaan dapat dikembangkan dengan mutu yang lebih baik.
(3) Usaha pembinaan kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa
untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber-sumber alam dan
lingkungan hidup agar dapat dijamin kelestarian dan pemanfaatan
yang sebaik-baiknya.
Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa adanya sesuatu kebijaksanaan nasional pemukiman akan lebih menjamin keterpaduan gerak
dan langkah secara sektoral dan di daerah dari pembinaan pemukiman.
baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan dan akhirnya
juga terjamin tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara
berdaya guna dan berhasil guna.
(Pikiran Rakyat, 30-3-82)

VII. KEBIJAKSANAAN TANAH PERKOTAAN
Sudah menjadi kenyataan bahwa desakan kebutuhan akan tanah
di daerah perkotaan antara lain mengakibatkan persaingan untuk
memperoleh tanah untuk kepentingan komersial, yang pada umumnya
memberikan keuntungan bagi pemegang haknya, dan tanah untuk
kepentingan umum termasuk untuk pembangunan perumahan untuk
golongan masyarakat yang bcrpenghasilan sedikit.
Untuk mcncegah terjadinya spekulasi di bidang pertanahan dan
sengketa penggunaan tanah yang mengakibatkan antara lain membumbung tingginya harga tanah di daerah perkotaan, Pemerintah
(tingkat Pusat dan/atau tingkat Daerah) harus segera menetapkan suatu
18

kebijaksanaan tanah perkotaan ("urban land policy").
Ketentuan-ketentuan pokok kebijaksanaan tanah perkotaan sudah
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat UUPA), yaf.Ig antara lain
memberikan hak kepada Pemerintah untuk menetapkan dan mengatur
pemindahan hak, penggunaan, penguasaan, penyediaan dan konservasi tanah.
Perlu adanya kebijaksanaan penggunaan tanah di daerah perkotaan
juga tercantum dalam Repelita III, Bab 22 tentang Pembangunan
Daerah, Desa dan Kota, yaitu: "Tanah merupakan masalah terutama ·
di daerah kota-kota dan daerah-daerah yang padat penduduknya.
Oleh karena itu penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah secara teratur, berencana dan efisien dan efektif akan
dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama di daerah-daerah pedesaan
dan perkotaan yang padat penduduknya.
Penataan penggunaan tanah yang akan dilaksanakan dalam Repelita III terutama akan diarahkan kepada usaha memberikan pedoman
dan pengarahan dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan
tanah sesuai dengan perencanaan, persediaan dan peruntukannya
bagi berbagai keperluan pembangun~n yang erat hubungannya dengan
penggunaan tanah, terutama dalam usaha pertanian dan pembukaan
daerah pertanian baru, transmigrasi dan pemukiman, perind ustrian
dan jaringan jalan. Dalam pada itu kebijaksanaan penggunaan tanah
kota akan diarahkan kepada usaha menyusun rencana penggunaan
tanah perkotaan yang dapat dipakai sebagai bahan dalam merencanakan perkembangan kota serta mencegah terjadinya sengketa penggunaan tanah perkotaan.
Masalah lain dalam usaha untuk memperoleh tanah untuk pembangunan perumahan adalah masalah harga tanah, yang mengakibatkan
harga rumah tidak teijangkau lagi oleh golongan masyarakat yang
berpenghasilan sedikit.
Pengendalian harga tanah itu antara lain dapat diatur dengan
penetapan suatu kebijaksanaan tanah perkotaan, dan dengan pengaturan tata-ruang perkotaan dan tertib penggunaan tanah.
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Tertib Penggunaan Tanah

Tertib penggunaan tanah adalah sejalan dengan semangat dan
jiwa pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
Jadi tanah harus dipergunakan sesuai dengan kemampuannya
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan tertib penggunaan tanah
merupakan sarana untuk lneningkatkan daya guna dan hasil guna
tanah serta pemanfaatan dan pemeliharaannya secara optimal.
Tertib penggunaan tanah dapat terwujud jika segera diadakan
peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA seperti:
Penggunaan tanah oleh bukan pemilik.
Pembatasan luas tanah untuk bangunan gedung dan rumah.
- Pencabutan hak atas tanah karena tanah diterlantarkan.
Kewajiban pemegang hak atas tanah untuk memelihara dan mencegah kerusakan tanah serta menambah kesuburan tanah.
Di samping peraturan-peraturan tersebut harus dikembangkan
pula suatu pola perpajakan atas tanah yang berdasarkan kepada penggunaan tanah yang tepat dan rasional, sesuai dengan fungsi sosial
dari tanah. Dan seyogyanya pajak atas tanah ditetapkan secara progresif sesuai dengan luas pemilikan.
Peraturan-peraturan yang akan disusun tersebut harus mencerminkan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan golongan masyarakat yang berpenghasilan sedikit, sehingga jurang pemisah antara
golongan kaya dan golongan miskin menjadi lebih kecil.
Tertib penggunaan dan pemeliharaan tanah merupakan juga
sarana untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya
alam dan lingkungan hidup oleh karena di daerah-daerah yang padat
penduduknya persaingan penggunaan tanah seringkali menyebabkan
kemerosotan daya dukung tanah tersebut, dan akhirnya kerusakan
sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Dengan adanya rencana-rencana tataguna tanah, tataguna air dan
tata agraria kerusakan dan pencemaran sumber alam dan lingkungan
hidup dapat dicegah, dan kelestariannya ditingkatkan.
Akhirnya terselenggC:fra kebijaksanaan yang ditetapkan dalam
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GBHN tentang tanah, yaitu: "Agar pemanfaatan tanah sungguhsungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta
da1am rangka mewujudkan keadilan sosia1, maka di samping menjaga
ke1estariannya per1u dilaksanakan penataan kembali penggunaan,
penguasaan dan perni1ikan tanah."
(Pikiran Raky at, 15 Sept. 1982)

VIII. MASALAH PERLUASAN KOT AMADY A BANDUNG
Perlu dipikirkan dan direncanakan
"Per1uasan Wilayah administratif Kotamadya Bandung ke beberapa daerah yang tercakup ke wilayah Kabupaten Bandung, sudah
dapat dipastikan akan ter1aksana. Hanya waktunya yang be1um bisa
dikatakan kapan", dernikianlah ucapan Bapak Walikotamadya Bandung, yang diberitakan dalam harian "Pikiran Rakyat" tanggal 18
September 1982. Sehubungan dengan itu Mauro Purnomo Rahardjo
menulis: "Masyarakat · te1ah lama mendambakan dilaksanakannya
perluasan wilayah Kotamadya Bandung" da1am "Pikiran Rakyat"
tangga1 23 September 1982.
Apakah benar, bahwa masyarakat Bandung mendambakan dilaksanakannya per1uasan wilayah Kotamadya dan bukan Bandung
ATLAS? Tidak boleh dilupakan bahwa perluasan wilayah Kotamadya
Bandung mengharuskan adanya perluasan fasilitas perkotaan serta
fasilitas pelayanan masyarakat, di samping peningkatan kemampuan
pemerintahan kota dalam hal pengelolaan kota. Usaha penyediaan
air minum; pemeliharaan kesehatan lingkungan seperti pembuangan
sampah, pengaliran air kotor dan air hujan, penyediaan tempat mandi
dan cuci untuk umum, dan lain-lain; fasilitas komunikasi umum;
transportasi umum kota; pemeliharaan jalan-jalan; dan usaha-usaha
lain; bukan saja harus diperlukan, tetapi juga ditingkatkan mutunya
supaya kapasitas pelayanan masyarakat lebih merata.
Oleh karena itu sangat tepat ucapan Bapak Walikota: "Kita tidak
bisa gegabah begitu saja melaksanakan perluasan, tetapi harus dipikirkan bagaimana kemungkinan-kemungkinannya di masa mendatang.
Kita harus berpikir dan merencanakan untuk jangka sampai 20 tahun
mendatang, bahkan lebih".
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Pemikiran dan gagasan-gagasan tentang perluasan wilayah Kotamadya Bandung serta rencana-rencananya, demikian pula tentang
pengembangan wilayah Bandung Raya, sudah ada. Banyak. Baik dari
ahli-ahli dari luar negeri (konsultan) maupun dari ahli-ahli di dalam
negeri antara lain dari ITB jurusan Planologi, termasuk pemikiran dan
gagasan yang ditulis dalam banyak skripsi untuk ujian Sarjana Planologi.
Kebijaksanaan Pengembangan Kota

Dalam rangka usaha pemikiran dan perencanaan perluasan Kota
Bandung, ada baiknya kita memperhatikan juga kebijaksanaan yang
telah digariskan dalam Repelita Ill. Dalam Bab 22 tentang Pembangunan Daerah, Desa dan Kota (hal. 243) antara lain terca11tum :
Dalam Repelita III pembangunan dan pengembangan kota akan lebih
memperhatikan keserasian hubungan antara kota dengan lingkungan
dan antara kota dengan daerah pedesaan sekitarnya. Kegiatan pembinaan perkembangan kota akan diarahkan kepada penyempurnaan
tata lingkungan hidup perkotaan dalam suatu pola tata ruang yang
serasi berdasarkan pola pengembangan wilayah yang semakin mantap.
Dalam hubungan ini akan dilanjutkan dan ditingkatkan usaha ke
arah keseimbangan perkembangan kota-kota dengan wilayah-wilayah
sosial ekonomi yang dilayaninya serta antara kota satu dengan lainnya,
sesuai dengan hirarki, fungsi dan peranan yang diberikan pada masingmasing kota tersebut.
Dalam rangka pemekaran kota yang sehat diusahakan sejauh
mungkin tidak merugikan tanah yang mempunyai fungsi produktif.
Untuk menampung dan mengarahkan arus urbanisasi dan sekaligus
mengurangi derasnya perpindahan penduduk ke kota-kota besar pembinaan perkembangan kota-kota menengah dan kecil di sekitar wilayah
Metropolitan Jakarta, Metropolitan Surabaya dan wilayah Bandung
Raya, akan ditangani secara lebih berencana dan mantap.
Dari uraian di atas dapat antara lain ditarik kesimpulan bahwa
dalam Repelita III akan lebih diperhatikan pengembangan wilayah
Bandung Raya, dan untuk itu perlu segera ditetapkan rencana pengembangan wilayah Bandung Raya yang mantap.
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Wilayah Bandung Raya dan Metropolitan Bandung
Sebagai dasar pertama dari perencanaan pengembangan wilayah
Bandung Raya hams dipakai penetapan yang mantap tentang luasnya
dan batas-batas wilayah Bandung Raya.
Dalam laporan terakhir Liewelyn-Davies Kinhill Sycip Gorres
Velayo & Co. konsultan yang ditugaskan Direktorat Jenderal Cipta
Karya untuk menyelenggarakan studi untuk proyek Pengembangan
dan Sanitasi Kota Bandung antara lain tercantum, bahwa ada dua
gagasan tentang wilayah Bandung Raya, yaitu:
1. Wilayah yang mencakup Kotamadya· Bandung dan Kabupaten
Bandung, Cianjur, Garut dan Sumedang.
2. Wilayah yang mencakup wilayah Metropolitan Bandung dan wilayah di dataran sebelah Selatan Kali Citarum termasuk di dalamnya Kota-kota Soreang, Banjaran, Ciparay dan Majalaya.
Laporan tersebut ditulis dalam bulan Pebruari tahun 1979. Mudahmudahan sekarang sudah ada kepastian tentang luas dan batas-batas
wilayah Bandung Raya, sehingga dapat dijadikan landasan untuk
pemikiran dan perencanaan perluasan wilayah Kotamadya Bandung.
Gagasan dari konsultan tersebut di atas, yang juga menjadi landasan dari studi tentang pengembangan Kotamadya Bandung, adalah
untuk menjadikan Kotamadya Ban~ung suatu Metropolitan seperti
Daerah Khusus lbukota (DKI) Jakarta.
Luas dan batas-batas wilayah Metropolitan Bandung termaksud dapat
dilihat di gambar di bawah ini.
Wilayah Kotamadya Bandung dengan luas ±81 km 2 dan jumlah
penduduk ± 1.293.000 jiwa dalam tahun 1976 diperluas menjadi
± 540 km 2 dengan jumlah penduduk ± 2.150.000 jiwa. Jarak antara
perbatasan di Barat dan di Timur adalah ± 30 km dan an tara perbatasan
di Utara dan di Selatan adalah ± 18 km.
Undang-Undang Tata Ruang Daerah
Sebagai persiapan dari lJerencanaan wilayah Metropolitan Bandung, oleh konsultan diusulkan pembentukan sesuatu badan atau
lembaga yang khusus, misalnya Badan Pengembangan Metropolitan
Bandung (Bandung Metropolitan Development Board). Badan itu
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dapat dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat atau
Surat Keputusan Bersama Walikotamadya Bandung dan Bupati Bandung, dan kepada Badan tersebut dapat ditugaskan untuk menyusun
Rencana Pengembangan Wilayah Metropolitan Bandung.
Supaya pembangunan yang diselenggarakan di wilayah Metropolitan Bandung sesuai dengan rencana pengembangan, kepada Badan
tersebut perlu diberikan juga wewenang untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian Surat Ijin Mendirikan Bangunan oleh Walikotamadya dan Bupati Bandung.
Sebagai dasar hukum dari pembentukan badan pengembangan
dan rencana pengembangan Metropolitan Bandung harus segera diterbitkan Undang-Undang. Tata Ruang Daerah bersama-sama UndangUndang Tata Ruang Kota.
Jelas kiranya sekarang, bahwa perluasan Kotamadya Bandung
harus direncanakan dalam rangka rencana pengembangan wilayah
Bandung Raya, dan untuk itu perlu segera ditetapkan luas dan batasbatas wilayah Bandung Raya dan Metropolitan Bandung.
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JX. SISTEM PEMBANGUNAN TERBUKA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN RUMAH
Untuk menunjang pembangunan kurang lebih I ,4 juta'unit rumah
per tahun dalam wnktu yang cepat dengan harga yang dapat dijangkau
oleh rakyat banyak, perlu dipilih teknik pembangunan rumah yang
tepat, dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomis dan
teknis.
Meskipun mekanisasi dan indistrialisasi pembangunan rumah
sudah mulai dirasakan perlu diselenggarakan, tidak boleh dilupakan
bahwa jumlah tenaga kelja yang kurang terampil di Indonesia masih
banyak sckali dan b~myak di antara mereka yang masih menganggur
pcnuh atau scbagian waktu. JaJi harus diusahakan agar perubahan
Jalam sistem padat karya ke sistem padat modal, tidak mengakibatkan
pengangguran dari tenaga kerja di bidang industri konstruksi.
Oleh karena itu tujuan utama dari mekanisasi dan industrialisasi
pembangunan adalah:
I. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tenaga kerja yang
tidak terlatih dan untuk mengurangi pemakaian tenaga ahli dan
yang berpengalaman, misalnya dengan memindahkan sebagian
dari pekerjaan pembangunan ke perusahaan atau pabrik yang
membuat komponen bangunan.
2. Untuk memakai dan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber
lokal yang ada, khususnya bahan bangunan dan tenaga kelja
setempat.
3. Untuk mengurangi pengangkutan bahan baku dan bahan bangunan
dari tempat asal atau sumbernya ke tempat pembangunan.
4. Untuk mempercepat waktu penyelesaian pembangunan dengan
mengurangi pengaruh iklim dan keadaan cuaca di tempat pembangunan.
Dengan demikian akhirnya mungkin diperoleh basil pembangunan yang bermutu baik tanpa ada kenaikan dalam harga pembangunan.
Langkah pertama menuju ke mekanisasi dan prefabrikasi penuh adalah
usaha rasionalisasi dalam pembangunan perumahan.
Dengan rasionalisasi dapat antara lain diperoleh:
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daya guna dan basil guna yang lebib baik.
basil pembangunan yang lebib cepat dan yang bermutu baik, dan
barga pembangunan yang ekonomis.
Untuk memperoleb rasionalisasi itu, perlu diusabakan:
perbaikan dalam organisasi, perencanaan dan. pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan
·
peningkatan daya guna dan basil guna pemakaian baban bangunan,
alat-alat, mesin-mesin dan sarana lain di tempat pembangunan.
Dan rasionalisasi sistem pembangunan tradisional dan konvensional, tidak memerlukan:
investasi modal banyak, kbususnya penanaman modal asing;
impor dari teknologi dan teknik dari luar negeri dan bertalian
dengan itu impor baban bangunan, alat-alat dan mesin-mesin; dan
tenaga kerja yang terampil dan terlatib kbusus, kbususnya tenaga
kerja dari luar negeri.
Yang juga perlu diperbatikan dalam rangka pemiliban teknik
pembangunan rumab, adalab sistem untuk membangun rumab yang
bermutu baik dengan barga yang relatif murab dan dalam waktu singkat. Sistem pembangunan yang dianjurkan,. terutama dalam rangka
usaba pemerataan pembangunan, adalab sistem pembangunan terbuka.
Dengan sistem itu mungkin diadakan variasi dalam pemakaian baban ·
bangunan, dan komponen bangunan, tanpa merubab struktur dan bentuk bangunan, asal saja sekaligus diusabakan adanya standarisasi dari
baban bangunan dan komponen bangunan dan dipakainya ukuran modul dalam perencanaan bangunan.
Dengan sistem pembanguilan terbuka itu dapat dipakai lebib
banyak basil produksi dalam negeri, kbususnya baban bangunan lokal,
dan juga ·kontraktor nasional, kbususnya dari golongan ekonomi lemab
untuk dapat ikutserta dalam peinbangunan perumaban. Dengan sendirinya sekaligus dapat diserap tenaga kerja dalam jumlab banyak (kbususnya yang ada di tempat dan yang kurang terampil) oleb industri.
baban bangunan dan industri konstruksi lokal.
Jelas kiranya babwa dengan sistem pembangunan terbuka itu
bukaR-JJ.Jmab yang dibangun secara masal, tetapi baban bangunan
dan komponen bangunan dibikin secara masal oleb pengrajin dan
pengusaba banyak.
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Akhirnya, dengan rasionalisasi sistem pembangunan tradisional
dan konvensional dan dengan menggunakan sistem terbuka dalam
pembangunan perumahan, mungkin dibangun rumah lebih banyak
dalam waktu lebih cepat dengan harga yang dapat dijangkau oleh
rakyat banyak.
(Berka1a No_. 25 Th.lll, 19·12·81)

IISTUIIIONYDtiiONAL

Sumber: ITB, nom or 25 th. III - Sa btu 19 Desem ber 1981.
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X. PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN
Untuk mencegah sesuatu bangunan rusak berat dan kemudian
runtuh, atau terjadinya kebakaran, ledakan dan kecelakaan lain di
bangunan itu, yang akan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan
musnahnya harta benda, sebaikya setiap bangunan, berikut instalasi
perlengkapannya, diperiksa dan dipelihara secara berkala.
Untuk memudahkan pl'meriksaan dan pemeliharaan sesuatu
bangunan, harus ada gambar-gambar yang kngkap dari bangunan
berikut instalasi perlengkapannya (listrik. air, gas, telepon, dsb.), yang
dilaksanakan. Bukan gambar-gambar rencana yang dipakai pada waktu
pelelangan bangunan. oleh karena dalam pelaksanaannya biasanya
perlu diadakan penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat dan
tersedianya bahan-bahan dan alat-alat.
Gambar-gambar detail, jika perlu dengan skala I : I, harus ada
untuk bagian-bagian bangunan dan konstruksi yang penting dan vital.
Dalam berkas gambar yang lengkap harus ada juga gambar-gambar
dari saluran-saluran listrik. air minum. air kotor, air hujan, ventilasi
(AC), gas, telepon. dan sebagainya. yang dipasang yaitu gambar rencana
dengan semua perobahan baik dalam \etak, tcmpat maupun ukuran.
Di samping gambar-gambar dalam berkas yang lengkap itu harus ada
juga uraian atau laporan yang lengkap dari pelaksanaan pembangunan
itu, khususnya perincian dari macam dan standard bahan serta campuran bahan yang telah dipakai di tiap bagian dari bangunan.
Demikian pula dari instalasi perlengkapannya. Berkas gambar yang
lengkap itu harus dibuat dan diserahkan oleh pelaksana atau kontraktor bar!gunan pada waktu penyerahan bangunan untuk kedua kalinya.
Semua gambar-gambar dan laporan yang diserahkan harus diperiksa
dan disetujui oleh direksi dan/atau perencana (arsitek, ahli konstruksi,
ahli instalasi, dsb.).
Buku Servis Bangunan
Seperti untuk servis sesuatu kendaraan bermotor untuk tiap
bangunan (gedung, rumah, jembatan, bendungan, pintu air, dsb.)
harus dibuatkan sesuatu buku pemeriksaan dan pemeliharaan bangunan
atau buku servis bangunan. Dalam buku servis bangunan itu dapat
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dimasukkan ikhtisar jadwal waktu pemeriksaan dan pemeliharaan
bangunan seperti contoh berikut ini.
Penetapan waktu dilakukan bersama oleh pemilik, perencana dan
pelaksana dan didasarkan pada mutu bahan yang dipakai, mutu pekerjaan yang dihasilkan dan taksiran dari umur . a tau ketahanan bagian
t?angunan.
Waktu yang dicantumkan dalam buku adalah untuk penyelenggaraan berkala yang bersifat rutin, tetapi setelah terjadi sesuatu bencana alam atau kejadian lain yang dapat mempengaruhi bangunan
tersebut, harus segera diadakan pemeriksaan yang teliti.
(Sinar Harapan, 2-6-81)

XI. RUMAH UNTUK MEREKA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DENGAN JAMINAN NON-KONVENSIONAL
Persyaratan Perumnas
Persyaratan untuk menempati rumah yang dibangun oleh Perum
Perumnas dan untuk membeli rumah itu melalui Kredit Pemilikan
Rumah, adalah sebagai berikut:
I. Harus Warga Negara Indonesia.
2. Pemohon belum memiliki rumah sendiri atau belum memperoleh
fasilitas tempat tinggal/rumah dinas dari instansi tempat bekerja
di kota/daerah setempat. Dan bagi pemohon yang telah berkeluarga, apabila pihak suami atau isteri telah memiliki rumah sendiri
atau telah memperoleh rumah dinas dari instansi tempat bekeJja,
maka mereka tidak diperkenankan mengajukan permohonan.
3. a. Pegawai Negeri Sipil, atau ABRI berstatus golongan I dan II.
Khusus untuk Kepala Sekolah Dasar, dibcnarkan juga yang
berstatus golongan III, setelah gurunya yang berstatus golongan I dan II memperoleh penunjukkan rumah.
b. Pensiunan a tau janda/duda Pegawai Negeri Sipil/ ABRI dari
semua golongan.
c. Karyawan Perusahaan Swasta/Negara atau masyarakat lainnya yang mempunyai penghasilan tetap setingkat golongan I
dan II Pegawai Negeri.
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d.

4.
5.
6.
7.

8.

Masyarabt yung temput tinggalnya serta tanahnya terkena
Pcmbongkaran Proyck Pcmerintah. Diutamakan yang tergusur oleh proyek perumahan itu sendiri.
Mcmpunyai masa kcrju sckur.mg-kurangnya I 0 tahun.
Bersedia untuk mcncmpati scndiri rumah yang dimohon.
Bersedia untuk mcntaati Peraturan Penghunian yang ditetapkan
oleh Perumnas.
Telah tinggal di kota setempat/daerah sekitarnya secara terus
menerus sekurang-kumngnya 5 tahun (Bila ketentuan ini dikehendaki Pemda setempat).
Selanjutnya bagi anggota masyarakat yang tempat tinggal dan
tanahnya terkena pembongkaran proyek pemerintah, harus memehuni syarat:
a. Warga Negara Indonesia.
b. Menikah atau berkeluarga.
c. Pemilik menghuni sendiri bangunan di atas tanah yang terkena pembongkaran,
d. Daerah yang terkenu pembongkaran proyek ditetapkan oleh
Pemda.

Persyaratan Bank Tabungan Negara CBTN)
Syarat-syarat yang harus dipcnuhi pemohon untuk memperoleh
Kredit Pemilikan Rumah dari BTN. adalah sebagai berikut:
I. Go/ongan Pemolum
Untuk golongan pemohon ini, BTN akan mengikuti penentuan
golonga·n yang ditetapkan oleh pemerintah baik secara umum
maupun per lokasi proyek perumahan.

2. Balas usia
Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku untuk kredit pemilikan rumah non Perumnas, yaitu maksimum 60 tahun, sehingga
pada usia 65 tahun jumlah kredit sudah harus dilunasi.

3. Rasio Angsuran
Rasio angsuran bulanan . terhadap penghasilan tetap per bulan
tidak boleh melebihi satu per tiganya. Selain ketiga syarat itu, ada
syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, ialah:
a.
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Harus Warga Negara Indonesia.

b. Penghuni penyewa/pemegang S I P rumah Perumnas yang
masa sewanya dalam Surat Perjanjian Sewa-menyewa telah
mencapai 2 tahun dan tidak mempunyai tunggakan sewa.
c. Belum memiliki rumah sendiri/rumah dinas baik suami maupun isteri.
d. Dihuni secara tetap oleh pemegang S I P.
e. Memiliki penghasilan tetap yang terjamin kelangsungannya.
f. Usia pemohon memungkinkan untuk mengangsur kredit
dengan penghasilan tetapnya sesuai dengan waktu kredit
minimal dan maksimal.
g. Untuk pemohon dari Perusahaan/Lembaga Swasta, akan dipertimbangkan kasus demi kasus berdasarkan penilaian atas
kelangsungan hidup dan bonafiditas perusahaan/lembaga
yang bersangkutan.
h. Pemohon telah piseleksi ulang oleh Perum Perumnas mengenai
status kepenghuniannya.
Persyaratan Yang Sukar Dipenuhi oleh Banyak Keluarga
Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa masih banyak keluarga
yang berdiam di kota-kota besar pada umumnya, dan khususnya keluarga yang berpenghasilan sedikit, tidak dapat memenuhi beberapa
persyaratan yang disebut di atas, yaitu:
I. -Penghasilan tetap yang terjamin kelangsungannya.
2. Rasio angsuran bulanan terhadap penghasilan tetap per bulan
tidak boleh melebihi satu per tiganya.
3. Telah tinggal di kota setempat/daerah sekitarnya secara terus
menerus sekurang-kurangnya 5 tahun.
4. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun.
Bahwa cukup banyak keluarga tidak dapat memenuhi persyaratan
itu dapat dimengerti jika diperhatikan angka-angka di bawah ini.
Menurut Soetjipto Wirosardjono dalam "Kompas" tanggal 20
April 1982, hal. 4, "Dari sekitar 10 juta angkatan kerja di kota
sekurang-kurangnya 6 juta bekerja di sektor informal".
Dalam laporan konsultan Direktorat Jenderal Cipta Kazya antara
lain dikatakan bahwa dari angkatan kerja di kota menurut perkiraan
34% bekerja di sektor jasa umum dan rumah tangga, 27% di per31

dagangan, 13% di pertanian, 10% di industri pengo1ahan, 9% di
transpor dan komunikasi dan 7% di konstruksi.
Tingkat pengangguran di kota menurut perkiraan konsu1tan naik
dari 4,8% dalam tahun 1971 menjadi 6,4% da1am tahun 1976.
01eh karena itu perlu dipikirkan suatu sistem pembiayaan dan
pembangunan perumahan yang memungkinkan keluarga-ke1uarga yang
tidak/belum memenuhi syarat, khususnya mereka yang tidak/be1um
mempunyai pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang tetap,
dalam waktu tidak terla1u lama dapat mendiami juga rumah yang
sehat dalam lingkungan yang sehat.
Jaminan Untuk Memperoleh Pinjaman BTN
Kesukaran utama bagi keluarga yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan dengan anggota keluarga yang tidak mt.:mpunyai pt.:kerjaan
tetap, adalah penyediaan jaminan yang dapat diterima oleh Bank
atau lembaga peminjam uang untuk mencicil pembelian rumah Perumnas. Oleh karena itu pcrlu dipikirkan scsuatu sistem peminjaman
dengan jaminan non-konvensional. antara lain dapat dipertimbangkan
jaminan-jaminan seperti di bawah ini.
--

J ami nan masyarakat, yaitu jaminan yang diberikan oleh sesuatu
kelompok atau perkumpulan, seperti arisan, marga, keluarga besar,
dan sebagainya u·ntuk seorang anggota.
J ami nan koperasi, yaitu jaminan dari koperasi peru mahan bagi
anggota yang sudah menabung cukup lama di kopcrasi.
Jaminan majikan, antara lain dapat dibcrikan kepada pegawai
harian atau pegawai bulanan yang sudah lama bekerja di tempatnya. seperti pembantu rumah tangga, supir, pesuruh, dan lain-lain.

Dalam sistem peminjaman non-konvcnsional seperti di atas, peminjam dapat memberikan jaminan dalam bentuk tabungan tetap
sctiap hari, minggu, bulan. dsb. misalnya potongan gaji atau upah
dari pembantu rumah tangga, tukang batu, dan pekerja harian lainnya.
Demikian pula dapat dikurangi sesuatu bagian tertentu dari penyetoran sctiap hari dari tukang becak dan supir taxi.
Potongan-potongan itu diberikan kepada majikan baru jika peminjam berhenti atau diberhentikan dan pindah bekerja, dan majikan baru
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m(mjadi penjamin yang baru. Peraturan yang sama dapat diberlakukan
juga untuk jaminan masyarakat dan koperasi jika seorang peminjam
pindah ke kota atau daerah lain dan mengembalikan hlmah kepada
Perumnas jika cicilannya bel urn lunas.
Barangkali dengan sistem peminjaman dengan jaminan non-konvensional itu, lebih banyak keluarga yang berpenghasilan sedikit dan
'
tidak tetap
dapat menempati rumah yang dibangun oleh Perumnas
dan membeli rumah itu dengan kredit B T N.

(Pikiran Rakyat, 31-8-1982)

XII. PERANAN PENELITIAN DALAM PEMBANGUNAN DAN
PERKEMBANGAN INDUSTRI KONSTRUKSI DI INDONESIA

Pendahuluan
Perkataan atau istilah "Industri Konstruksi" yang dipakai dalam
tulisan ini adalah terjemahan dari istilah "Construction Industry"
yang diberikan batasan sebagai berikut: "Suatu sektor dalam kegiatan
ekonomi yang memprodusir atau menghasilkan bangunan-bangunan
seperti gedung, rumah, jalan, jembatan, saluran dan sebagainya."
Peranan lndustri konstruksi dalam pembangunan nasional cukup
penting oleh karena merupakan salah satu sektor yang terbesar dalam
kegiatan ekonorili, dan sudah banyak ahli di bidang ekonomi berpendapat bahwa sesuatu ·kemajuan di bidang sosial-ekonomi sulit diperoleh jika tidak ditunjang oleh industri konstruksi yang sudah maju.
Dan dalam buku "Statistik Indonesia 1979/1980" yang diterbitkan
Biro Pusat Statistik (Jakarta, 1980) antara lain tercantum bahwa
dalam tahun 1979 s;banyak 6,0% dari Produk Domestik Bruto atas
dasar harga yang bedaku, adalah dari lapangan usaha bangunan (construction).
Sehubungan dengan peranan penting terse but, maka · antara lain
perlu diselenggarakan usaha penelitian dan pengembangan (research
and development) supaya industri konstruksi di Indonesia dapat
tumbuh dan berkembang dengan pesat dan akhirnya kontraktor dan
konsultan Indonesia akan lebih mampu untuk bersaing dengan kontraktor dan konsultan asing.
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Tujuan penelitian masalah bangunan
Pada umumnya masyarakat yang berusaha di bidang industri
konstruksi berpendapat bahwa penelitian masalah bangunan tidak
atau belum perlu diselenggarakan di Indonesia oleh karena dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan tidak/kurang memberikan hasil
yang memadai dan yang langsung memberikan manfaat atau keuntungan yang berarti.
.Oleh karena itu teknik dan teknologi yang masih dipakai dalam
industri konstruksi pacta umumnya adalah:
berdasarkan pengalaman kerja;
pengetahuan yang diperoleh dari usaha "coba-coba jadi" (trial
and error); atau
warisan turun temurun.
Seperti di negara-negara lain yang sedang berkembang, usaha
penelitian masalah bangunan mulai dipandang penting dan perlu diselenggarakan setelah usaha nasional di bidang industri konstruksi
tidak dapat bersaing lagi dengan usaha asing di bidang itu, antara
lain oleh karena "ketinggalan zaman" dalam pengetahuan teknik dan
teknologi di bidang itu. Misalnya, kontraktor nasional kalah dalam
pelelangan proyek dalam negeri oleh karena masih menggunakan
sistem pembangunan yang tradisional sedang kontraktor asing sudah
memakai alat-alat pembangunan yang modem dan oleh karena itu
dapat menyelesaikan pekerjaan yang bermutu baik dengan lebih cepat
dan dengan harga le.bih murah.
Demikian pula konsultan Indonesia, seperti perencana dan konstruktor, kurang berhasil untuk merencanakan sesuatu bangunan yang
kuat dan bagus arsitekturnya tetapi harganya minimal oleh karena
masih menggunakan standard-standar yang sudah "kuno" dan menghitung kekuatan struktur bangunan dengan cara yang tidak dipakai
lagi, misalnya kurang memanfaatkan adanya komputer. Ada banyak
rumusan umum tentang tujuan penelitian masalah bangunan, salah satu
di antaranya adalah : "Mencari, mengumpulkan dan mengembangkan
ilmu dan pengetahuan tentang masalah bangunan yang berhasil
guna dan berdaya-guna untuk kesejahteraan manusia dan mutu lingkungan hidupnya". Senada dengan rumusan itu tiap negara dapat
menetapkan suatu perumusan yang lebih sesuai dengan situasi dan
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kondisi di dalam negeri dan juga mencerminkan harapan, kebutuhan
dan keinginan masyarakat. Misalnya untuk Indonesia dapat dirumuskan
sebagai berikut: "Mencari, mengumpulkan dan mengembangkan ilmu
dan pengetahuan tentang masalah bangunan yang berhasil-guna dan
berdaya-guna untuk Pembangunan Nasional."
Tujuan itu kemudian dapat dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang
juga banyak dipengaruhi oleh kepentingan nasional, dan kebutuhan
masyarakat.
Sebagai contoh diberikan daftar kegiatan yang diselenggarakan
oleh Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan di Bandung, ialah:
penelitian dan pengembangan bahan bangunan dan konstruksi
bangunan. ·
penelitian dan penyelidikan tentang perencanaan dan pengaturan
pembangunan pemukiman dan lingkunganh hidup;
penelitian dan pengembangan sarana dan proses produksi bahan
bangunan dan alat-alat konstruksi bangunan; dan
penyebaran pengetahuan teknik dan teknologi di bidang industri
konstruksi yang diperoleh dari hasil penelitian baik di dalam maupun di luar negeri.
Akhirnya tiap kegiatan itu dapat diperinci lebih lanjut dalam program kerja untuk jangka waktu panjang dan jangka waktu satu tahun,
dan jika perlu dapat juga ditetapkan prioritasnya.
Teknologi tepat-guna di bidang industri konstruksi
Salah satu kegiatan penelitian yang dirasakan perlu ada dalam
rangka pembangunan dan perkembangan industri konstruksi di Indonesia adalah penelitian untuk memperoleh teknologi tepat-guna di
bidang industri konstruksi.
Teknologi di bidang industri konstruksi yang sekarang ada pacta
umumnya dapat digolongkan dalam:

teknologi tradisional; yang khususnya digunakan di daerah pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber
bahan lokal,
teknologi konvensional; yang digunakan baik di desa-desa maupun
di kota-kota, dan yang sudah menggunakan tenaga kerja yang
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terlatih dan trampil, bahan bangunan yang diperoleh dari
pabrik atau tempat lain, dan mesin-mesin kecil.
tekno/ogi modern; yang digunakan dalam proyek-proyek pemba-

ngunan yang besar dengan mekanisasi dan industrialisasi dalam
teknik pembangunan dan yang memerlukan keahlian khusus
dalam pengelolaannya.
Teknologi tradisional dan konvensional pada umumnya adalah
padat-karya, dan digunakan oleh tukang-tukang dan kontraktor kecil;
sedang teknologi modern adalah padat modal. dan digunakan oleh
kontraktor besar yang baik organisasi clan administrasinya dibawah
pimpinan manajer yang berpengalaman.
Faktor-faktor yang mempcngaruhi pemilihan teknologi untuk
digunakan dalam industri konstruksi di Indonesia, adalah antara lain:
bahan bangunan yang dapat dipcroleh;
keahlian dan kctrampilan tenaga kerja yang dapat dikerahkan,
dan
biaya pembangunan yang dapat disediakan.
Di samping faktor-faktor tersebut harus diingat juga bahwa di
Indonesia pertambahan penduduk tiap tahun adalah ± 3,4 juta jiwa, dan
untuk itu perlu dibangun l.k. 700.000 unit rumah berikut sarana dan
prasarananya. Demikian pula laju pertumbuhan itu harus diimbangi
juga dengan pembangunan di bidang lain, seperti gedung-gedung umum,
bangunan dan saluran irigasi, jalan dan jembatan, bangunan dan saluran
untuk distribusi air minum, tenaga listrik, dan bangunan-bangunan
lain.
Juga tidak boleh dilupakan kebijaksanaan Pemerintah yang digariskan dalam Trilogi Pembangunan dan 8 Jalur Pemerataan, khususnya:
pemerataan
pemerataan
pemerataan
pemerataan

penyebaran pembangunan di seluruh negara;
kesempatan kerja;
kesempatan ber~saha, dan
pendapatan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, perlu diselenggarakan penelitian tentang teknologi tepat-guna yang dapat mempercepat usaha
pembangunan dan memperbesar hasil pembangunan, tetapi tidak mengakibatkan pengangguran tenaga kerja di bidang industri konstruksi.
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Mekanisasi, industrialisasi dan rasionalisasi dalam teknik pembangunan
Mekanisasi dan industrialisasi dalam teknik pembangunan, khususnya dalam teknik pembangunan rumah, sebagai usaha untuk menggunakan teknologi modern atau teknologi padat modal dalam industri
konstruksi, sudah mulai diselenggarakan di Indonesia.
Sehubungan dengan itu harus diingatkan kembali bahwa tujuan
dari mekanisasi dan industrialisasi dalam teknik pembangunan adalah:
Untuk meningkatkan daya-guna dan hasil-guna tenaga kerja yang
kurang trampil dan tidak terlatih dan sehubungan dengan itu mengurangi pemakaian tenaga kerja yang ahli dan sudah berpengalaman, misalnya dengan memindahkan sebagian dari proses pembangunan ke perusahaan yang membuat elemen dan komponen
bangunan.
Untuk memakai dan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber
lokal yang ada, khususnya bahan bangunan dan tenaga kerja.
Untuk mengurangi pengangkutan bahan baku dan bahan bangunan
dari tempat asal atau sumbernya ke tempat pembangunan.
Untuk mempercepat waktu penyelesaian pembangunan dengan
mengurangi antara lain pengaruh iklim dan keadaan cuaca di tempat
pembangunan.
Jadi dengan mekanisasi dan industrialisasi ingin diperoleh sesuatu
hasil pembangunan yang bermutu baik dalam waktu singkat dan dengan
harga pembangunan minimal.
Oleh karena kondisi industri konstruksi di Indonesia sekarang
belum dapat dirombak sekaligus, maka banyak ahli mengusulkan
untuk menyelenggarakan dahulu rasionalisasi dalam sistem pembangunan sekarang, antara lain dengan usaha:
perbaikan dalam organisasi dan manajemen pembangunan, dan
optimisasi daya-guna dan hasil-guna pemakaian bahan bangunan,
alat-alat, mesin-mesin, dan sarana lain di tempat pembangunan.
Rasionalisasi itu dapat diselenggarakan segera oleh karena tidak
memerlukan:
-

penanaman modal banyak, khususnya modal asing;
impor teknologi modern dan sehubungan dengan itu impor bahan
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bangunan, alat-alat dan mesin-mesin, dan
tenaga kerja yang trampil "dan terlatih khusus, khususnya tenaga
kerja dari luar negeri.
Khususnya dalam sistem pembangunan rumah secara masal,
rasionalisasi itu dapat diterapkan, yaitu dalam sistem terbuka atau
"open system."
Keuntungan yang dapat diperoleh dengan sistem terbuka itu
adalah antara lain:
Kemu ngkinan pemakaian bah an bangunan dan komponen bangunan
yang tidak sama tanpa mengubah struktur dan bentuk bangunan,
asal saja sekaligus diusahakan adanya standardisasi dalam ukuran,
bentuk dan mutu bahan bangunan dan digunakan ukuran modul
dalam perencanaan bangunan atau "modular coordination".
Kemungkinan pemakaian lebih banyak hasil produksi dalam negeri,
khususnya bahan bangunan lokal, dan ikutsertanya konsultan dan
kontraktor nasional, khususnya dari golongan ekonomi lemah.
Kemungkinan penyerapan tenaga kerja yang tidak terlatih dan kurang trampil, khususnya yang ada di tempat, oleh industri bahan
bangunan dan kontraktor lokal.
Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa dengan sistem terbuka
itu bukan rumah yang dibangun secara masal, tetapi banyak pengrajin
dan pengusaha lokal diberikan kesempatan untuk membikin bahan
bangunan dan komponen bangunan secara masal. Dan dengan rasionalisasi sistem pembangunan tradisional dan konvensional dan dengan
menggunakan sistem terbuka dalam pembangunan perumahan, mungkin
dibangun lebih banyak rumah dalam waktu yang lebih cepat dan
dengan harga yang dapat dijangkau oleh rakyat banyak.
Penelitian tentang sisterri pembangunan yang tepat-guna dan
sehubungan dengan itu tentang standardisasi bahan bangunan dan
komponen bangunan, untuk digunakan dalam pembanguqan bangunanbangunan lain, masih perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Demikian
pula penelitian tentang sistem pelelangan, pemborongan dan mana. jemen pembangunan.
Penelitian bahan bangunan
Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara antara lain telah digariskan

38

pokok-pokok kebijaksanaan tentang bangunan sebagai berikut: "Perlu
ditingkatkan produksi bahan bangunan murah secara masal yang
memenuhi syarat kesehatan dan terbuat dari bahan-bahan yang terdapat di Indonesia".
Berdasarkan ketetapan itu dalam REPELIT A III (Ba b 15 : Perumahan Rakyat) tercantum : "Produksi bahan bangunan murah secara
masal yang memenuhi syarat dan dari bahan yang terClapat di Indonesia
akan makin ditingkatkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan
yang rna kin meningkat pula".
Jadi jelas bahwa untuk mensukseskan program pembangunan
fisik nasional, mutlak perlu ada industri bahan bangunan yang dapat
menghasilkan produk yang bermutu dalam jumlah yang cukup banyak
dan yang mantap, pada waktu yang diperlukan dan dengan harga
yang dapat dijangkau oleh rakyat banyak.
Oleh karena itu perlu ada tindakan dan usaha Pemerintah untuk
mendorong berkembangnya industri bahan bangunan, khususnya industri lokal dari pengusaha golongan ekonomi lemah, antara lain
dengan menyelenggarakan:
Pembangunan proyek-proyek percontohan, seperti proyek-proyek
pembangunan rumah murah yang menggunakan bahan bangunan
lokal, dengan teknik dan teknologi yang tepat-guna.
Pembangunan pabrik-pabrik perintis (pilot plants) untuk produksi
bahan bangunan lokal dengan memanfaatkan sumber-sumber
bahan, daya manusia dan dana setempat.
Untuk menduki.mg usaha-usaha Pemerintah itu, diselenggarakan
penelitian dan pengembangan di bidang teknik dan teknologi produksi bahan bangunan dengan memanfaatkan sejauh mungkin sumbersumber lokal. Dan juga penelitian untuk mendorong pemakaian bahan
bangunan lokal, antara lain tentang :
Standard untuk mutu bahan bangunan yang sesuai dengan kemampuan industri lokal.
Syarat konstruksi yang memungkinkan pemakaian bahan hangunan yang lebih rendah mutunya daripada bahan bangunan hasil
pabrik atau yang diimpor.
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Peraturan bangunan, khususnya tentang desain dan konstruksi,
yan memungkinkan pemakaian sebanyak mungkin bahan bangunan
hasil produksi pengusaha lokal.

Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha penelitian dan pengembangan di bidang industri konstruksi adalah penting
oleh karena:
Membantu meningkatkan kemampuan dan daya bersaing industri
konstruksi nasional.
Mendukung kegiatan untuk memperoleh teknologi tepat-guna
di bidang industri konstruksi untuk mempercepat usaha pembangunan dan memperbesar hasil pembangunan tanpa mengakibatkan pengangguran.
Mendukung usaha Pemerintah untuk mendorong berkembangnya
Industri bahan bangunan, khususnya industri lokal dari pengusaha
golongan ekonomi lemah.
(Infobang. Mei 1982)

Cara pemasangan kosen pintu pada tembok batu
cetak, hubungan tembok dengan kosen harus
diberi angker.
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Untuk rnernpercepat dan rnernperrnudah pekerjaan pasangan, dua atau tiga buah batu cetak diberi adukan lebih dahulu disisi-sisinya, dan diternpatkan berdiri di dekat pernasang.
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Cara penurnpukan dan penyusunan kayu-kayu/papan.

Susunan K~tak (Box Pile)
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Susunan Silang (Eng Racking).

Susunan segi tiga (Crib Piling).

Cara pengawetan kayu dengan rnenggunakan alat penyernprot.

Cara pengawetan kayu yang sangat sederhana
dengan rnenggunakan kuas/pengulas saja.
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Tungku pernbakaran bata dengan sistern aliran panas dari atas dan dari bawah rnenghemat enersi. Kapasitas : 7000 bata/sekali bakar. Bahan bakar rninyak.
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XIII.PERENCANAAN TATA RUANG UNTUK MEMPEROLEH
TERTIB PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN T ANAH MENUJU MANFAAT OPTIMAL DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Beberapa masalah pertanahan

Dalam Repelita III, Bab 22, Pembangunan Dacrah, Desa dan
Kota; antara lain tercantum: "Masalah tanah menyangkut langsung
sendi kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini banyak menyangkut rasa
keadilan sosial serta hal-hal yang bertalian dengan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah."
Selanjutnya juga tercantum beberapa masalah pertanahan yang
dihadapi dalam Repelita III antara lain yang ada hungannya dengan
tulisan ini, yaitu:
"Di daerah-daerah yang padat penduduknya perlu lebih ditingkatkan usaha untuk menyerasikan antara penguasaan dan penggunaan tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan dengan luas
tanah yang tersedia.
Di daerah-daerah yang jarang penduduknya perlu disempurnakan
cara-cara penguasaan dan penggunaan tanah sehingga pemborosan
di dalam pemanfaatan tanah serta sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya, dapat dihindarkan.
Cara penggunaan tanah perlu mendapat perhatian dan pengawasan
yang lebih seksama agar dapat dihindarkan tumbuhnya tanahtanah kritis, erosi, banjir dan kekeringan yang sangat merugikan
masyarakat, serta tanah pertanian yang berobah menjadi padang
alang-alang terutama di luar Jawa.
Masalah di bidang pertanahan lainnya bertalian dengan perkembangan kepadatan penduduk, pertumbuhan industri, rencana induk
bagi kota-kota besar, semakin terbatasnya persediaan tanah untuk
pembangunan, penggunaan tanah secara tidak tepat, serta berbagai
masalah lainnya yang menyangkut antara lain pengamanan tanah,
pemeliharaan kelestarian alam, keserasian dan keseimbangan ekolo
gis, serta masalah sosiallainnya".
Dari keterangan tentang beberapa masalah pertanahan di atas,
jelas kiranya perlu adanya langkah-langkah untuk mengendalikan
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masalah penggunaan tanah dan meningkatkan kegiatan-kegiatan tata
guna tanah, antara lain dengan penataan penggunaan tanah melalui
Perencanaan Tata Ruang Kota dan Tata Ruang Daerah.
Perencancanaan Tata Ruang dan Tata Ruang Daerah
Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tanah sesuai dengan
perencanaan, persediaan dan peruntukannya bagi berbagai keperluan
pembangunan yang erat hubungannya dengan penggunaan tanah,
perlu segera diselenggarakan perencanaan tata ruang kota yang dituangkan dalam Rencana Kota, dan perencanaan tata ruang daerah yang
dituangkan dan Rencana Pengembangan Wilayah untuk semua kota
besar dan daerah-daerah yang padat penduduknya.
Perencanaan tata ruang itu adalah sesuai dengan kebijaksanaan
dan langkah-langkah yang ditetapkan dalam Repelita III tentang pembangunan daerah, yaitu:
"Meningkatkan keserasian pembangunan antara kota dengan lingkungan dan antara pembangunan kota dengan daerah pedesaan
sekitarnya serta meningkatkan keserasian pertumbuhan kota itu
sendiri.
Terutama di daerah perkotaan dan daerah-daerah yang padat
penduduknya dilakukan usaha-usaha penataan penggunaan dan
pemilikan tanah.
Pemanfaatan tanah yang tepat dapat membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meningkatkan kordinasi fungsional perwilayahan dan kerjasama
pembangunan antar daerah untuk lebih melancarkan pelaksanaan
dan pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan.
Dalam hubunngan ini, dengan tetap memperhatikan usaha menciptakan ,satu kesatuan ekonomi sosial, akan makin dikembangkan
pendekatan perwilayahan pembangunan, dengan maksud agar.
daerah-daerah yang terdapat di dalamnya menyusun rencana
pembangunan yang serasi dan terpadu antara daerah yang satu
dengan daerah yang lainnya.
Dengan demikian diharapkan agar berkembanglah hubungan ekonomi dan sosial budaya antar daerah di dalam kerangka negara
kesatuan Republik Indonesia.
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Untuk itu dikembangkan konsultasi perencanaan antar daerah
atau Konsultasi Regional Bappeda. dan konsultasi pcrencanaan
antara dacrah (Bappcda) dan Pusat atau Konsultasi Nasional Bappcda".
lJntuk membcrikan landasan dan kckuatan hukum kepada Rencana Kota dan Rcncana Pengembangan Wilayah atau Rencana Daerah.
perlu segera diterbitkan Undang-Undang Tata Ruang Oaerah bersamaan
dengan Unqang-Undang Tata Ruang Kota.
Undang-Undang terscbut di atas khususnya diperlukan untuk mendukung rcncana-rencana pcngembangan wilayah yang sudah ada atau
yang sedang disusun. antara lain rencana-rcncana wilayah "JABOT ABEK'' (Jakarta - Bogar - Tangerang - Bekasi). "GERBANG KERTOSUSILA" (Gresik - Bangkalan - Mojokerto -- Surabaya - Sidoarjo- Lamongan. dan "BANDUNG RAY A".
Keseimbangan pertumbuhan antara daerah kota dan daerah di sekitarnya
Rencana Pengembangan Wilayah atau Rencana Daerah mengatur
antara lain:
Pcrwujudan dan perkembangan jaringan pusat-pusat pertumbuhan
baru dalam rangka usaha pcnycbaran dan pcmbinaan pemukiman
yang serasi.
Penman kota-kota mcnengah dan keciL yang secara bcrangsur
akan ditingkatkan.
Penampungan dan pengarahan dcrasnya perpindahan penduduk
kc kota-kota besar.
Tidak
dan daerah
Kabupatcn
pemukiman

adanya kescimbangan pertumbuhan antara daerah kota
di sckitarnya atau antara daerah Kotamadya dan daerah
discbabkan antara lain olch PL'mbangunan lingkungan
di dacrah pcrkotaan.

Peri1bangunan itu mcnjadi daya tarik bagi perpindaha:1 penduduk
dari daerah kabupatcn kc dacrah kotamadya yang lllL'ngakihatkan
penempatan tanah tanpa ijin dan pcnggunaan tanah secara tidak tl'pat.
dan akhirnya adanya lingkungan pemukiman atau perkampunganperkampungan buruk dan tidak sehat di dalam kota. Dan adanya
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tekanan yang berat terhadap penyediaan lapangan kerja dan saran<'sarana pelayanan umum akan menjadikan lingkungan pemukim m
yang baik menjadi lingkungan yang buruk dan tidak sehat.
Oleh karena itu. pembangunan lingkungan pemukiman di kotakota harus diimbangi dengan pembangunan lingkungan pemukiman
di daerah pedesaan di sekitar kota-kota itu. dan pembangunan daerah
kotamadya dan daerah kabupaten harus merupakan pembangunan
sistem pemukiman yang menyeluruh dan terpadu.
Dengan adanya keseimbangan pertumhuhan antara daerah kota
dan daerah di sekitarnya, akhirnya akan dipcroleh:
Kcscimbangan antara kebutuhan tanah untuk bcrbagai kepentingan pembangunan dengan luas tanah yang tcrscdia di dalam
kota.
Penggunaan dan pemanfaatan tanah yan!,! tcratur dan efisien.
Berkurangnya pertentangan kepentingan di dalam penggunaan
tanah.
Pola penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terarah dan terpadu, dan yang tidak melampaui batas kemampuan daya tampung
dan daya dukung tanah.
Penyelamatan kelestarian sumbcr alam dan lingkungan hidup.
Ketertiban dalam penguasaan dan pcmilikan tanah.
Kebijaksanaan dan Strategi Pengembangan Pemukiman
Perencanaan tata ruang kota dan tata ruang dacrah untuk memperoleh keseimbangan pertumbuhan antara daerah kota dan daerah
sekitarnya harus didasarkan atas suatu kebijaksanaan dan strategi
pcngembangan pemukiman.
Yang dimaksud dengan kebijaksanaan dan strategi pengembangan
pemukiman dalam tulisan ini adalah kebijaksanaan dan strategi pembangunan pemukiman dalam rangka pembangunan nasional yang
bertujuan untuk mewujudkan pola penyebaran pemukiman yang
efisien secara optimal dalam ruang nasional, regional dan lokal, dan
untuk pemenuhan dan peningkatan kebutuhan hidup pokok setiap
warganegara di tiap-tiap pemukiman yang dibangun.
Kebijaksanaan dan strategi pembangunan pemukiman itu
puti antara lain:
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meli-

segi-segi kependudukan dan pemukiman,
pemukiman di daerah perkotaan, dan
pemukiman di daerah pedesaan.
Perincian lebih lanjut dari kebijaksanaan dan strategi pembangunan pemukiman ditetapkan dalam rencana-rencana pembangunan lima
tahun (REPELIT A).
Dalam "Deklarasi Vancouver" yang dicetuskan dalam HABITAT
(Konperensi PBB tentang Pemukiman yang diselenggarakan di Vancouver, Canada dalam tahun 1976) antara lain ditegaskan bahwa maksud dan tujuan utama dari kebijaksanaan dan strategi pembangunan
pemukiman adalah perbaikan mutu kehidupan rakyat. Dan bahwa
prioritas harus diberikan kepada golongan masyarakat yang paling
rendah mutu kehidupannya, khususnya mcreka yang kchilangan tempat
meneduh oleh karena bencana alam atau bcncana akibat perbuatan
man usia.
Dalam deklarasi itu juga dianjurkan an tara lain:
Supaya masyarakat diberikan hak dan kewajiban untuk bcrperan
serta dalam pernikiran, perencanaan dan pclaksanaan kebijaksanaan
dan strategi pembangunan pemukiman.
Supaya pertumbuhan ekonomi mendukung kegiatan-kcgiatan untuk
memperbaiki mutu kehidupan rakyat.
Perencanaan pembangunan pemukiman dan lingkungan hidup
yang d ikerjakan dalam rangka pelaksanaan stra tegi pem bangunan
pemukiman harus bersifat terpadu dan mcnyeluruh. Untuk itu perlu
dibuat Rencana Pembangunan Fisik yang bersifat Nasional, Regional
dan Lokal, yang dituangkan dalam Rencana Daerah dan Rencana Kota.
Kebijaksanaan Tanah

Perkota~n

Ketentuan-ketentuan pokok kebijaksanaan tanah perkotaan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
Berdasarkan undang-undang terscbut Pemerintah berhak untuk
menetapkan dan mengatur pemindahan hak, penggunaan, penguasaan,
penyediaan dan konservasi tanah.
Desakan kebutuhari akan tanah di daerah perkotaan antara lain
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mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan tanah guna kepentingan komersial, yang pada umumnya memberikan keuntungan bagi
golongan masyarakat yang sudah berpenghasilan cukup, dan tanah
untuk kepentingan umum termasuk untuk pembangunan perumahan
untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan sedikit.
Dilihat dari segi kepentingan untuk pembangunan secara keseluruhan, semua kebutuhan akan tanah memerlukan penyelesaian yang
terpadu, serasi dan seimbang.
Untuk mencegah terjadinya spekulasi di bidang pertanahan dan
sengketa penggunaan tanah di daerah perkotaan, Pemerintah harus
segera menetapkan Kebijaksanaan Tanah Perkotaan (Urban Land
Policy).
Hal tersebut ditetapkan dalam kebijaksanaan dan langkah~langkah
yang tercantum dalam Bab 22 Repelita III, yaitu: "Tanah merupakan
masalah terutama di daerah kota-kota dan daerah-daerah yang padat
penduduknya. Oleh karena itu penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah secara teratur, berencana dan efisien dan
efektif akan dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama di daerah-daerah
pedesaan dan perkotaan yang padat penduduknya.
Penataan penggunaan tanah yang akan dilaksanakan dalam Repelita III terutama akan diarahkan kepada usaha memberikan pedoman
dan pengarahan dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan tanah
sesuai dengan perencanaan, persediaan dan peruntukannya bagi berbagai keperluan pembangunan yang erat hubungannya dengan penggunaan tanah, terutama dalam usaha pertanian dan pembukaan daerah
pcrtanian baru, transmigrasi dan pemukiman, perindustrian dan jaringan
jalan.
Dalam pada itu kebijaksanaan penggunaan tanah kota akan di
arahkan kepada usaha menyusun rencami penggunaan tanah perkotaan
yang dapat dipakai sebagai bahan dalam merencanakan perkembangan
kota serta mencegah terjadinya sengketa penggunaan tanah perkotaan.
Hal ini akan dilakukan melalui pengaturan tata-ruang dan tata-guna
tanah yang lebih baik.
Salah satu masalah dalam usaha untuk memperoleh tanah untuk
pembangunan perumahan adalah masalah harga tanah yang membumbung tinggi di daerah perkotaan.
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Untuk mengendalikan harga tanah itu perlu dipikirkan adanya
tindakan untuk:
-

lebih menyebarkan kegiatan pembangunan pemukiman, dan
membatasi pemilikan dan luas tanah untuk pembangunan rumah.

Mengingat bahwa di semua negara tanah atau lahan adalah faktor
penting yang mempengaruhi penyelenggaraan pemukiman, maka
dalam HABITAT masalah tanah untuk pemukiman dibicarakan secara
khusus dan dalam Rekomendasi untuk Kegiatan Nasional di bidang
Pemukiman antara lain dianjurkan tindakan-tindakan atau usahausaha sebagai berikut:
Pengusahaan dan pengelolaan tanah oleh masyarakat harus diawasi dan dikendalikan oleh Pemerintah;
Perubahan penggunaan tanah untuk pcrtanian, an tara lain .. untuk
pemukiman, harus diatur dan diawasi okh Pcmerintah;
Sebagian dari keuntunngan yang dipcrolch pemegang hak atas
tanah oleh karena adanya perubahan dalam rencana tata guna·
tanah, harus dipungut oleh Pemerintah sebagai pajak atau sumbangan wajib dan dipakai untuk pembangunan perumahan bagi golongan
masyarakat yang berpenghasilan sedikit;
Penguasaan dan pencabutan hak atas tanah oleh Pemerintah hanya
dilakukan untuk kepentingan umum, untuk mengamankan usaha
pembangunan, dan untuk mengendalikan harga tanah;
perubahan perundang-undangan dan
Peninjauan kembali dan
peraturan tentang hak atas tanah, harus dilakukan secara berkala
untuk mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di dalam negeri
dan supaya tidak merugikan masyarakat;
Penambahan luas tanah untuk pemukiman harus dilakukan dengan
memperhatikan usaha konservasi dan preservasi tanah untuk penggunaan lain, dan dengan menghindarkan terjadinya pencemaran
dan pengrusakan lingkungan hidup.
Dalam rekomendasi itu juga dianjurkan supaya masyarakat diikutsertakan dalam pemikiran dan penyusunan rencana-rencana untuk
pemukiman supaya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan rencanarencana itu dan dalam pengelolaan tanah untuk pemukiman lebih aktif
dan positif.
Demikian pula ikut scrtanya masyarakat di dalam proses pengam-
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bilan keputusan oleh Pemerintah (di tingkat Nasional, Regional, dan
Lokal) tentang pemukiman dapat mempengaruhi perkembangan sosialbudaya di dalam masyarakat. Oleh karena itu dianjurkan supaya semua
rencana dan program di bidang pemukiman diberitahukan kepada
masyarakat sebelum diselenggarakan pelaksanaannya. Dan bertalian
dengan itu dianjurkan supaya ada komunikasi dengan masyarakat yang
bersifat d ua arah dan didasarkan pad a kepercayaan adanya itikad
baik dari masyarakat.
Untuk memudahkan Jan meningkatkan komunikasi dengan
masyarakat dalam rangka menggalakkan peranserta masyarakat perlu
dipikirkan adanya prosedur yang dilembagakan untuk itu.
Tertib Penggunaan T anah
Tertib penggunaan tanah adalah sejalan dengan semangat dan
jiwa pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Jadi tanah harus dipergunakan sesuai dengan . kemampuannya
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan tertib penggunaan tanah
kemakmuran rakyat, dan tertib penggunaan tanah
sebesar-besar
merupakan sarana . untuk meningkatkan day a guna dan hasil guna
tanah serta pemanfaatan dan pemeliharaaniiya secara optimal.
Tertib penggunaan tanah dapat krwujud jika segera diadakan
peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA seperti:
Penggunaan tanah oleh bukan pemilik.
Pembatasan luas tanah untuk bangunan gedung dan rumah.
Pencabutan hak atas tanah karena tanah diterlantarkan.
Kewajiban pemegang hak atas tanah Lintuk memelihara dan mencegah kerusakan tanah serta menambah kesuburan tanah.
Di samping peraturan-peraturan tersebut harus dikembangkan
pula suatu pola perpajakan atas tanah yang didasarkan atas penggunaan
tanah yang tepat dan rasional sesuai dengan fungsi sosial dari tanah.
Dan seyogyanya pajak atas tanah ditetapkan secara progresif sesuai
dengan luas pemilikan.
Dan peraturan-peraturan yang akan disusun tersebut di atas harus
mencerminkan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan golongan
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masyarakat yang berpenghasilan sedikit, sehingga jurang pemisah an tara
.golongan kaya dan golongan miskin menjadi lebih kecil.
Tertib penggunaan dan pemeliharaan tanah merupakan juga
sarana untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya
alam dan lingkungan hidup oleh karena di daerah-daerah yang padat
penduduknya persaingan penggunaan tanah seringkali menyebabkan
kemerosotan daya dukung tanah tersebut, dan akhirnya kerusakan
sumber daya alam dan 1ingkungan hidup.
Dengan adanya rencana-rencana tataguna tanah, tataguna air dan
tata-agraria kerusakan dan"· pencemaran sumber alam dan lingkungan
hidup dapat dicegah, dan kelestariannya ditingkatkan. Dan akhirnya
terselenggara kebijaksanaan yang ditetapkan dalam GBHN tentang
tanah, yaitu: "Agar pemanfaatan tanah sungguh-sungguh membantu
usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta dalam rangka mewu. judkan keadilan sosial, maka di samping menjaga kelestariannya perlu
dilaksanakan penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah."
(lnfobang, Agustus- September 1982)

XIV.RENCANA PEMBANGUNAN HARUS DILENGKAPI "ANDAL"
Dalam rangka usaha mencapai tujuan memperluas dan meratakan
kesempatan kerja dan kesempatan berusaha untuk mengurangi jumlah
tenaga kerja yang menganggur akan ditingkatkan pembangunan
industri-industri dalam Repelita yang akan datang.
Kegiatan pembangunan itu dapat menyebabkan gangguan terhadap lingkungan hidup yang berupa pcncemaran, seperti:
pencemaran air,
- pencemaran udara, dan
- pencemaran tanah,
yang disebabkan antara lain oleh adanya bahan buangan dan bahan
sisa yang berbahaya, yang dihasilkan oleh industri-industri dalam proses produksi dan distribusi, seperti bahan kimia yang tahan pelapukan,
bahan radioaktif, dan sebagainya.
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Gangguan Jain adalah kehancuran sumber-sumber alam dan pencemar:.~n fisik seperti kebisingan, asap, debu dan radiasi panas. Dan
akhirnya ada gangguan sosial budaya, yang disebabkan oleh pegawai
dan karyawan yang didatangkan dari daerah lain atau dari luar negeri.
Untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan itu, proses produksi dan distribusi di industri-industri, yang menghasilkan bahanbahan yang membahayakan lingkungan hidup, harus diawasi terusmenerus. Dan dalam ijin pembangunan industri-industri itu harus disyaratkan pengadaan dan pemasangan alat-alat yang. dapat mencegah
atau mengurangi pencemaran secara maksimal.
Wajib dilengkapi Analisis Dampak Lingkungan
Di samping usaha-usaha pencegahan gangguan yang bersifat
langsung itu, industri-industri dalam perencanaan pendiriannya diwajibkan dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan
(disingkat: "ANDAL") seperti yang ditetapkan dalam pasal 16 Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam penjelasan pasal 16 itu, antara Jain dikatakan: "Berdasarkan
analisis ini dapat diketahui secara lebih terperinci dampak negatif dan
positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga
sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi
dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya.
Dampak yang penting ditentukan antara lain oleh:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

besar jumlah manusia yang akan terkena;
luas wilayah penyebaran dampak;
lamanya dampak berlangsung;
intensitas dampak;
banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena;
sifat kumulatif dampak tersebut;
berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Kewajiban untuk melengkapi rencana pembangunan sesuatu
industri dengan "andal" juga tercantum dalam Bab 7, Repelita III
tentang Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. Di halaman
288 dapat dibaca: "Kewajiban pelaksanaan analisa pengaruh lingkungan (atau "andal") dan pelaksanaan usaha pencegahan pencemaran,
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juga diwajibkan bagi industri-industri yang menghasilkan bahan huangan yang banyak dalam hubungannya dengan daya dukung lingkungan
yang bersangkutan. Dengan demikian wilayah-wilayah industri besibaja, industri pupuk, dan pestisida, industri minyak, industri pengolahan timah dan alumunium, industri obat-obatan, industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan, dan sejenisnya, perlu dilengkapi
dengan fasilitas-fasilitas pencegahan pencemaran lingkungan baik secara
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
diusahakan untuk dibangun di daerah yang
jauh dari pemukiman penduduk dan apabila terpaksa berdekatan
dengan pemukiman penduduk, maka analisa pengaruh lingkungannya perlu dilakukan dan usaha pencegahan pencemaran perlu ditingkatkan. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan oleh
industri-industri dititik beratkan pada:
lndustri~industri

pengaturan lokasi industri,
penentuan kriteria bahan buangan,
pemanfaatan bahan buangan dalam datu ulang (recycling) yang
man tap,
penggunaan nilai-nilai lingkungan hidup sebagai salah satu ukuran
dalam penilaian proyek-proyek industri, dan
peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup yang bermutu baik.
Tujuan utama dari usaha-usaha tersebut ialah agar peningkatan
kegiatan industri dalam rangka pembangunan nasional tidak membawa
akibat rusaknya sumber alam dan lingkungan hidup.
Undang-Undang Gangguan Harus Disesuaikan
UU tentang Gangguan, yang dikenal dengan singkatan H.O.
(dari "Hinder Ordonantie" Staatsblad no.226 tahun 1926). mengatur
antara lain industi-industri dan perusahaan-perusahaan yang harus
memperoleh ijin dari Kepala Daerah Tingkat I a tau Tingkat II; clan
syarat-syarat yang ·harus dipenuhi untuk memperoleh ijin tersebut.
Kewajiban untuk melengkapi rencana pembangunan dengan "amclal"
tidak (atau belum) tercantum dalam undang-undang itu. Oleh karena
itu, perlu ada penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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Dalam pasal 7 undang-undang itu ditetapkan:
l. Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan
seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
2.

Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (l) pasal ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

3. Ketentuan tentang kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat
( l) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan peraturan perun
dang-undangan.
Dengan adanya ketetapan di atas ada dasar untuk menyesuaikan
Undang-undang tentang Gangguan dalam rangka pelaksanaan Program
Pencegahan Pencemaran Lingkungan yang tercantum dalam Bab 10;
Repelita III tentang industri, yang berbunyi: "Program ini antara lain
meliputi pencegahan pemborosan-pemborosan penggunaan sumbersumber alam, pencegahan pencemaran oleh industri yang mungkin
merusak lingkungan hidup dan meningkatkan sadar lingkungan pada
masyarakat.
(Pikiran Rakyat, 28 Mei 1982)

XV. MUTU KEHIDUPAN

Batasan Mutu Kehidupan
Menteri PPLH Emil Salim dalam diskusi yang diselenggarakan
oleh Pusat Studi Lingkungan, Universitas Indonesia pada tanggal
24 Pebruari ybl. mengatakan bahwa dalam PELITA IV nanti mutu
kchidupan akan semakin lebih konkrit dijabarkan dan dibicarakan.
Apakah yang dimaksud dengan Mutu Kehidupan seseorang atau sekelompok orang? Apakah kita dapat memakai istilah bahasa lnggris
"Quality of Life" sebagai terjemahan dari Mutu Kehidupan?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan untuk merumuskan batasan yang akan kita pakai untuk mutu kehidupan, barangkali
ada manfaatnya jika diketahui batasan atau penjelasan yang dipakai

56

untuk "Quality of Life" (yang disingkat menjadi QOL atau QL) di
Amerika Serikat dan Eropa, tetapi masih sering dibahas dalam pertemuan-pertemuan ilmiah oleh karena belum ada kesepakatan mengenai batasan atau penjelasan yang dapat dipakai secara universal.
Dalam konperensi, seminar, simposium, dan pertemuan-pertemuan serupa banyak batasan yang diusulkan untuk digunakan, salah
satu di antaranya ialah: Kepuasan karena kebutuhan hidup sejahtera,
baik material maupun spiritual, dalam suatu tenggang waktu sudah
dipenuhi. Jadi lebih baik atau lebih tinggi QOL seseorang, lebih sejahtera dan bahagia hidupnya dan berkurang kebutuhannya dalam tenggang waktu tertentu.
Ukuran Mu tu Kehidupan
Dalam pertemuan-pertemuan ilmiah juga ada pendapat bahwa
batasan QOL sukar dirumuskan dan lebih baik ditetapkan komponenkomponen yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk menentukan
QOL seseorang atau sekelompok orang.
Komponen-komponen itu adalah: (urutan tidak menurut prioritas) Kesehatan, Makanan dan Gizi, Pendidikan, Kesempatan Kerja
dan Pengangguran, Pemukiman dan Perumahan, Pakaian, Pola Konsumsi dan Transportasi, Rekreasi dan Hiburan, Keamanan dan Jaminan
Sosial, Kemerdekaan dan Kebebasan Hidup.
Di samping komponen-komponen di atas dapat juga dipakai
mengukur QOL, misalnya: Pendapatan
indikator-indikator untuk
Nasional per Kapita, Upah Kerja buruh per hari, jumlah angkatan kerja
dan jumlah orang yang mencari pekerjaan, Angka lndeks biaya hidup
dan angka indeks harga bahan pokok. Banyaknya sekolah dan Perguruan Tinggi, Banyaknya Guru per 100 murid, Banyaknya Perpustakaan Umum per 1000 orang penduduk, Jumlah Rumah Sakit dan
Kapasitas Tempat Tidur, Jumlah Dokter per 10.000 orang, Konsumsi
bahan makanan per kapita per tahun, Banyaknya pemakaian tekstil
per kapita per tahun, Jumlah rumah dengan sambungan pacta jaringan
air minum, Banyaknya tempat peribadatan per 1000 orang umat,
Jumlah harian, mingguan, majalah dan penerbitan lain per orang,
Jumlah Kendaraan bermotor per 1000 orang, dan lain-lain angka
statistik yang dapat dijadikan indikator.
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Mutu Kehidupan dan Tujuan Pembangunan Nasional
Untuk memenuhi apa yang dikatakan oleh Menteri Emil Salim,
barangkali keterangan singkat tentang Mutu Kehidupan atau Quality
of Life (QOL), yang dibicarakan di pertemuan-pertemuan ilmiah di
luar negeri, dapat dijadikan bahan pembicaraan atau bahan pemikiran
ilmuwan dari PSL ITB untuk merumuskan dengan seksama batasan
dan ukuran serta indikator untuk Mutu Kehidupan bangsa Indonesia.
Dengan demikian ada ukuran untuk menilai dengan obyektif keberhasilan tiap REPELITA yang akan berakhir dan dapat disusun REPELIT A yang lebih baik hasilnya, dan akhirnya akan lebih cepat tercapai
Tujuan Pembangunan Nasional yang digariskan dalam GBHN yang
akan datang.
(Berkala ITB No. 47Th. 1116-5-81)

XVL PENDIDIKAN LINGKUNGAN HID UP
Perlu diselenggarakan di Indonesia
Terjadinya bencana-bencana alam sebagai akibat dari meluasnya
pencemaran dan pengrusakan Lingkungan hidup di seluruh dunia mendorong UNESCO untuk menyelenggarakan suatu lokakarya di Belgrado,
Yugoslavia dalam tahun 1975 di mana dibahas soal Pendidikan Lingkungan Hidup (Environmental Education).
Dalam Lokakarya tersebut ahli-ahli lingkungan hidup berpendapat bahwa di tiap negara di seluruh dunia perlu diselenggarakan
pendidikan lingkungan hidup dengan maksud dan tujuan sebagai
berikut:
Untuk membangun masyarakat dunia yang mengetahui dan memper
hatikan perkembangan lingkungan hidup dengan masalah-masalah
yang diakibatkan perkembangan itu; dan
Untuk memberikan kepada setiap orang pengetahuan, kepandaian,
ketrampilan, sikap, motivasi dan dedikasi serta kemauan untuk
mengatasi masalah-masalah di bidang lingkungan hidup yang antara
lain disebabkan orang lain dan untuk mencegah timbulnya masalahmasalah yang baru.

58

Di Indonesia adanya pendidikan lingkungan hidup sudah direncanakan dan dicantumkan dalam REPELIT A III, an tara lain ditetapkan: "Untuk mendukung usaha-usaha penyelamatan sumber alam
dan lingkungan hidup yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan, diperlukan penguasaan ilmu dan teknologi yang tepat dan
cocok untuk keadaan Indonesia.
Untuk mencapai tujuan itu, maka perlu diadakan pendidikan
keahlian dan latihan-latihan yang berhubungan dengan peningkatan
kemampuan pena1aran lingkungan hidup dalam setiap sektor pembangunan, baik di tingkat pelaksana di pusat, dan di daerah, di tingkat
penelitian, di tingkat dunia usaha dan lain-lain. Yang paling penting
sebagai usaha jangka pendek ada1ah melaksanakan pendidikan dan
latihan pengelo1aan sumber a1am dan lingkungan hidup, terutama dalam
prosedur penilaian proyek, kepada perencana di sega1a bidang.
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian
sumber a1am dan lingkungan hidup, maka pendidikan ilmu lingkungan
dapat diberikan sebagai mata pelajaran umum mu1ai dari tingkat
seko1ah dasar sampai ke perguruan tinggi.
Pengetahuan akan keadaan lingkungan hidupnya bagi generasi
muda ini diharapkan dapat meningkatkan penyertaan aktif dan mantap
dari segenap generasi muda untuk bersama-sama menjaga kelestarian
lingkungan hidup yang 1ebih baik" (Bab 7 : Pengelolaan Sumber
A1am dan Lingkungan Hidup - REPELITA lll).
Program Pendidikan Lingkungan Hidup
Untuk membicarakan penyelenggaraan pendidikan lingkungan
hidup di negara-negara Asia dan Pasifik, baik melalui pendidikan
formal maupun pendidikan informal, UNESCO telah menye1enggarakan
suatu 1okakarya di Bangkok dari tanggal 22 sampai 29 September

1980.
Da1am laporan lokakarya tersebut antara lain dapat dibaca bahwa
program pendidikan lingkungan hidup harus didasarkan pada dua
pengertian pokok:
1. Perkembangan hidup masyarakat dunia saling berpautan dan
saling bergantungan (interdependent); dan

59

'"'

Persediaan sumber-sumber alam terbatas.

Oleh lokakarya juga dianjurkan supaya pendidikan lingkungan
hidup diselenggarakan dalam rangka program pendidikan nasional,
agar dengan demikian lebih terjamin program pendidikan yang terpadu
dan adanya perkembangan sosial dan budaya yang seimbang dari setiap
orang warganegara.
Selanjutnya lokakarya juga berkesimpulan bahwa untuk menyusun program pendidikan yang dapat mencakup kebutuhan dan kepentingan lokal, daerah dan nasional, segi-segi permasalahan di bidang
lingkungan hidup dapat dibagi dalam beberapa kelompok permasalahan
yang kemudian dapat diperinci dalam beberapa pokok pembahasan
dalam kurikulum pendidikan lingkungan hidup.
Sebagai contoh diberikan pengelompokan dan perinciannya seperti
di bawah ini.
1.

Permasalahan, yang menyangkut penduduk, pengelolaan lingkungan
hidup dan energi.
2. Kondisi hidup masyarakat, meliputi kesehatan dan gizi, perumahan,
tempat bekerja, pendidikan dan rekreasi.
3. Proses Pembangunan, meliputi faktor-faktor pembangunan dan
prosedur pengelolaan.
Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pendidikan
lingkungan hid up dapat tercapai apa yang disebut dalam GBHN, yaitu
bahwa "Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara
manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan
alam sekitarnya."
(Berkala ITB,No.4 Th.III 18-7-81).

60

Gambar menunjukkan pengelompokkan & perincian tentang masalah
penduduk, lingkungan hidup & energi, kesehatan, gizi, perumahan,
rekreasi, dll. yang menunjang kurikulum pendidikan lingkungan hidup.
Sumber: ITB, nomor 4Th. III - Sa btu 18 Juli 1981.
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XVII. UNDANG-UNDANG
SEGERAADA

TATA

RUANG

DAERAH

HARUS

Perlu Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Kota
Dalam REPELITA III (Bab 22, Pembangunan Daerah, Desa dan
Kota) antara lain tercantum: "Dalam Repelita III akan diambil kebijaksanaan dan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
Meningkatkan keserasian pembangunan antara kota dengan lingkungan dan antara pembangunan kota dengan daerah pedesaan
sekitarnya serta meningkatkan keserasian pertumbuhan kota itu
sendiri.
Terutama di daerah kota-kota dan daerah-daerah yang padat penduduk dilakukan usaha-usaha penataan, penggunaan dan pemilikan
tanah. Pemanfaatan tanah yang tepat dapat membantu usaha
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meningkatkan koordinasi fungsional perwilayahan dan kerjasama
pembangunan antar daerah untuk lebih melancarkan pelaksanaan
dan pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam hubungan
ini dengan tetap memperhatikan usaha menciptakan satu kesatuan
ekonomi nasional, akan makin dikembangkan pendekatan perwilayahan pembangunan, dengan maksud agar daerah-daerah yang
terdapat di dalamnya menyusun rencana pembangunan yang
serasi dan terpadu antara daerah yang satu dengan daerah yang
lainnya.
Dengan demikian diharapkan agar brkembanglah hubungan ekonomi dan sosial budaya antar daerah, di dalam rangka kerangka
negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu dikembangkan
konsltasi perencanaan antar daerah atau Konsultasi Regional
Bappeda, dan konsultasi perencanaan antara Daerah (Bappeda)
dan Pusat a tau Konsultasi Nasional Bappeda".
Untuk mewujudkan kebijaksanaan dan sebagai dasar dari langkahlangkah yang digariskan dalam Repelita III itu, perlu segera diterbitkan sesuatu Undang-Undang Tata Ruang Daerah bersamaan dengan
Undang-Undang Tata Ruang Kota, yang mengatur antara lain:
Perwujudan dan perkembangan jaringan pusat-pusat pertumbuhan
baru dalam rangka usaha penyebaran dan pembinaan pemukiman
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yang serasi.
Peranan kota-kota menengah dan kecil, yang secara berangsur
akan ditingkatkan.
Penampungan dan pengarahan derasnya perpindahan penduduk
ke kota-kota besar.
Dan khususnya diperlukan untuk mendukung rencana-rencana
pengembangan wilayah yang sekarang sudah ada atau sedang disusun
seperti untuk wilayah "JABOTABEK" (Jakarta - Bogor- Tangerang
- Bekasi), "GERBANGKERTOSUSILA" (Gresik - Bangkalan - Mojokerto- Surabaya- Sidoarjo- Lamongan) dan "BANDUNG RAYA"
Untuk menciptakan keseimbangan antara Kotamadya dan Kabupaten
jelas
Akibat dari tidak adanya keseimbangan itu, dengan
dapat dilihat di kota Bandung dan daerah di sekitarnya, oleh karena
sudah seringkali ditulis tentang penggundulan bukit-bukit di daerah
Bandung Utara dan adanya genangan air (banjir) di daerah Bandung
Selatan.
Tidak adanya keseimbangan pertumbuhan antara daerah Kotamadya dan daerah Kabupaten itu antara lain disebabkan oleh pembangunan lingkungan pemukiman di daerah perkotaan, yang mengakibatkan adanya lingkungan pemukiman di daerah perkotaan. Pembangunan itu telah menarik penduduk dari daerah pedesaan · untuk
pindah ke kota, yang mengakibatkan adanya lingkungan pemukiman
menjadi buruk kembali karena tekanan yang \)erat terhadap penyediaan lapangan kerja dan sarana-sarana pelayanan umum.
Oleh karena itu pembangunan lingkungan pemukiman di kotakota perlu diimbangi oleh pembangunan lingkungan pemukiman di
daerah pedesaan di sekitar kota-kota itu. Pembangunan daerah Kotamadya dan daerah Kabupaten harus merupakan suatu kesatuan pembangunan sistem pemukiman yang menyeluruh dan terpadu, yang
harus dituangkan dalam suatu rencana Pengembangan Wilayah atau
Rencana Daerah. Sebagai contoh dapat dilihat pembangunan pemukiman di daerah Kotamadya Bandung, yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan-Perattiran Daerah tentang Rencana Kota/Kabupaten
Bandung dan tentang Peraturan Bangunan Kotamadya/Kabupaten
Bandung.
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Meskipun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun
1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ditetapkan bahwa
peraturan-peratura n daerah tersebut harus diajukan kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk mendapat rekomendasinya guna selanjutnya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
yang bersangkutan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk
dimintakan pengesahannya, sulit untuk Gubernur dan Menteri Dalam
Negeri untuk memberikan sesuatu rekomendasi atau pengesahan
jika tidak ada Rencana Pengembangan Wilayah dan Undang-Undang
Tata Ruang Daerah sebagai dasar hukumnya.
Dan khususnya untuk warga Kotamadya Bandung, terus berlangsungnya proses pertumbuhan dan pembangunan di sekitar Kota
Bandung akhirnya dapat mengakibatkan Bandung ATLAS hanya citacita atau khayalan yang indah saja.
(Berkala ITB. No. 29 Th.III, 16-1-82)
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Keserasian pembang1,1nan antara kota dengan lingkungan terutama
di daerah-daerah kota & daerah padat penduduknya perlu dilakukan usaha-usaha penataan penggunaan dan pemilikan tanah.
Sumber:
ITB, nomor 29 th. III - Sabtu Januari 1982.
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