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ABSTRAK 

 

Kawasan Rinjani dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan di 

dalam PP No. 13 Tahun 20017, karena telah memenuhi kriteria sebagai Kawasan 

Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup. Kawasan Rinjani dan sekitarnya juga mempunyai posisi yang strategis dalam 

konstelasi wilayah secara nasional dan regional. Terkait dengan peran dan fungsinya, maka 

tujuan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya diarahkan untuk 

terwujudnya  ruang Kawasan Rinjani dan Sekitarnya yang menjamin kelestarian kawasan 

lindung serta pusat tata air Pulau Lombok berbasis mitigasi bencana, dan mendukung 

kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan di atas, maka kebijakan penataan ruang 

Kawasan Rinjani dan Sekitarnya terfokus pada 2 (dua) hal, yaitu; (1) Sebagai kawasan lindung 

serta pusat tata air Pulau Lombok kebijakannya diarahkan untuk mewujudkan lingkungan 

kawasan lindung di Kawasan Rinjani dan Sekitarnya yang lestari melalui pengelolaan dan 

perlindungan sumber daya alam yang berbasis daya dukung lingkungan, dan (2) sebagai 

kawasan yang berbasis mitigasi bencana, serta mendukung kesejahteraan masyarakat 

kebijakannya diarahkan  untuk mewujudkan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi 

dan adaptasi bencana, serta dalam rangka mewujudkan komposisi kawasan lindung 

dan kawasan budidaya yang serasi yang dapat memberikan manfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat. Terhadap kedua kebijakan di atas, maka dalam Naskah 

Akademik ini  telah ditetapkan sejumlah strategi penataan ruangnya, baik dalam 

aspek struktur ruang maupun pola ruangnya. Penyusunan Naskah Akademik tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya ini 

merupakan bagian  dari upaya untuk menyajikan landasan teoritis dan kajian 

pemikiran ilmiah terkait strategi penataan struktur ruang dan pola ruang tersebut ke 

dalam substansi Peraturan Presiden yang akan disusun.   

 

Kata kunci: rencana tata ruang, kawasan strategis nasional, rinjani dan sekitarnya 
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I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 
 

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap 

kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 

lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Dengan 

demikian Kawasan Strategis Nasional merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007. KSN didefinisikan sebagai kawasan di mana di dalamnya berlangsung 

kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, 

kegiatan lain, dan atau kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.  

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 

telah menetapkan 76 KSN yang memiliki nilai strategis  dan pengaruh penting secara 

nasional, regional, dan lokal. RTR KSN merupakan penjabaran RTRWN yang disusun sesuai 

dengan tujuan penetapan masing-masing KSN. Muatan RTR KSN ditentukan oleh nilai 

strategis yang menjadi kepentingan nasional dan berisi aturan terkait dengan hal-hal spesifik 

di luar kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kepentingan 

nasional pada KSN merupakan dasar pertimbangan utama dalam penyusunan dan 

penetapan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota. RTR KSN juga menjadi acuan teknis 

bagi instansi sektoral dalam penyelenggaraan penataan ruang. Sistem Informasi Tata Ruang 

Nasional (Sitarunas) menyatakan bahwa secara umum materi muatan RTR KSN yang terdiri 

dari peran, fungsi dan cakupan kawasan, tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur dan 

pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, 

pengelolaan dan kawasan, peran masyarakat serta data-data pendukung lainnya. 

Kawasan Rinjani dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan di 

dalam PP No. 13 Tahun 20017, karena telah memenuhi kriteria sebagai Kawasan Strategis 

Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun 

menurut pasal 80, Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional, kriteria kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Strategis 

Nasional dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah: 

a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; 

b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan 

ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang 

harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 

c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang 

menimbulkan kerugian negara; 

d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; 

e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; 

f. rawan bencana alam nasional; atau 

g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap 

kelangsungan kehidupan. 

Kawasan Rinjani dan sekitarnya memenuhi beberapa kriteria sebagai kawasan 
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strategis nasional dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 

yang disebutkan di dalam PP 26/2008, diantaranya: 

a. Gunung Rinjani merupakan kawasan Suaka Margasatwa yang ditunjuk oleh Gubernur 

Hindia Belanda pada Tahun 1941. (Surat Keputusan Nomor 15 Staatsblad Nomor 77 

tanggal 12 Maret 1941) 

b. Ditunjuknya Gunung Rinjani sebagai Taman Nasional Berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan SK.298/menhut-II/2005 Tentang Penetapan luasan Taman Nasional Gunung 

Rinjani jo No. 280/Kpts-VI/1997 tentang Penunjukan Taman Nasional Gunung Rinjani 

seluas 41.330 hektare yang merupakan hutan konservasi. 

c. Kawasan Rinjani merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan 42 desa, 

merupakan hulu, dan  menjadi satu-satunya sumber air untuk 54 sungai atau sekitar dari 

90 persen sungai yang berperanan penting dalam mensuplai air di Pulau Lombok. 

d. Merupakan Kawasan dengan rawan bencana mengingat Gunung Rinjani masih 

merupakan gunung yang aktif dengan jenis letusan yang eksplosif. Ada tiga potensi 

bahaya geologi di kawasan Gunung Rinjani, yaitu (1) potensi gempa bumi, (2) tanah 

longsor, dan (3) letusan gunung api (erupsi) 

e. Kawasan Rinjani pada tahun 2018 mendapat dua predikat internasional oleh UNESCO, 

yaitu menjadi bagian dari jaringan taman gelogi (geopark) dunia yang disebut Unesco 

Global Geopark (UGG) dan berstatus cagar biosfer. 

 Agar pembangunan keberlanjutan dapat diterapkan di Kawasan Rinjani dan 

sekitarnya yang memiliki nilai strategis baik dalam lingkup regional, nasional dan 

internasional, maka penetapan kawasan Rinjani dan sekitarnya sebagai salah satu KSN di 

Indonesia menjadi sangat penting. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

dinyatakan bahwa RTR Pulau/Kepulauan dan KSN merupakan rencana rinci yang disusun 

sebagai perangkat operasional dari rencana umum tata ruang pada sistem nasional. 

Penyelesaian penataan ruang RTR KSN Rinjani dan sekitarnya pun menjadi prioritas dalam 

rangka efisiensi dan efektifitas dalam proses perwujudan rencana tata ruang. Rencana Tata 

Ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya ini akan disusun dalam bentuk Peraturan Presiden.  

 Penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 

Nasional Rinjani dan Sekitarnya ini merupakan bagian  dari upaya untuk menyajikan 

landasan teoritis dan kajian pemikiran ilmiah terkait substansi Peraturan Presiden yang akan 

disusun.  Penyusunan Naskah Akademik tetap dilakukan  meskipun menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

penyusunan Peraturan Presiden tidak menyatakan sebagai kewajiban. Naskah Akademik 

Raperpres yang disusun merupakan naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin 

diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan 

perundang-undangan. 

Dengan uraian pokok-pokok pikiran di atas, maka maka dalam rangka 

penerbitkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional 

Rinjani dan Sekitarnya disusun Naskah Akademik yang didasarkan pada Laporan Akhir 

Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya. 

Secara keseluruhan, Naskah Akademis ini akan merekomendasikan perlunya segera 

diterbitkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional 
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Rinjani dan Sekitarnya sebagai pedoman perencanaan pembangunan, pemanfaatan ruang, 

serta pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Rinjani  dan sekitarnya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
 

Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan 

bahwa penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) dinilai sangat 

penting dalam rangka menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 

berbagai aspek, antara lain pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan 

budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta fungsi dan daya 

dukung lingkungan hidup. Dalam Pasal 14 undang-undang ini dinyatakan bahwa RTR 

Pulau/Kepulauan dan KSN merupakan rencana rinci yang disusun sebagai perangkat 

operasional dari rencana umum tata ruang pada sistem nasional. 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerinatah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (RTRWN) telah ditetapkan 76 KSN yang memiliki nilai strategis dan pengaruh 

penting secara nasional, regional, dan lokal. Kawasan Rinjani dan Sekitarnya merupakan 

salah satu kawasan strategis nasional yang baru ditetapkan dan disebutkan sebagai KSN dari 

sudut kepentingan lingkungan hidup, dengan penekanan pada sisi 

pengembangan/peningkatan kualitas kawasan, serta termasuk dalam tahapan 

pengembangan kedua. Sehubungan dengan hal tersebut maka Rencana Tata Ruang 

Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya dipandang penting dan mendesak untuk 

segera disusun dalam rangka memenuhi amanat UU No.26 Tahun 2007. 

Sejalan dengan pokok-pokok pikiran di atas, maka identifikasi dan pembatasan 

masalah berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik ini meliputi: 

a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pembentukan dan penerapan peraturan 

perundang-undangan dalam penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 

Nasional Rinjani dan Sekitarnya? 

b. Apa urgensi disusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang 

Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya? 

c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis 

penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya” 

d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,  jangkauan, serta arah 

pengaturan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya?  
 

1.3 Tujuan dan Kegunaan   
 

Sesuai dengan uraian diatas, Naskah Akademik Raperpres tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya bertujuan untuk: 

a. melakukan  penelitian  dan  kajian  atas  permasalahan  dalam  pengembangan 

Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya dan solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut; 

b. merumuskan  permasalahan  hukum  dalam  penyusunan Rencana  Tata  Ruang 

Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya sebagai   dasar   dalam   
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penyusunan  Rancangan Peraturan Presiden;  

c. merumuskan    pertimbangan    atau    landasan    filosofis,    sosiologis,    yuridis 

pembentukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Strategis Nasional 

Rinjani dan Sekitarnya; serta 

d. merumuskan   sasaran   yang   akan   diwujudkan,   ruang   lingkup   pengaturan, serta 

jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan 

Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya. 

Adapun kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi 

penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Strategis 

Nasional Rinjani dan Sekitarnya.  

 

1.4  Metode Pendekatan  
 

Metoda pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini 

adalah gabungan metode yuridis normatif dan yuridis empirik/sosiologis. Metode yuridis 

normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder terkait kawasan 

Rinjani dan sekitarnya. Data sekunder ini berasal bahan-bahan kepustakaan seperti 

dokumen peraturan perundang-undangan, laporan, statistik, monografi,  buku, jurnal, serta 

data-data pendukung lainnya. Sementara itu metode yuridis empirik dilakukan melalui 

survei lapangan yang dilakukan Tim Konsultan dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara dan pengamatan langsung terhadap wilayah Rinjani dan sekitarnya. Hasil survey 

lapangan ini selanjutnya disusun dalam Laporan Akhir Penyusunan Materi Teknis Rencana 

Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya yang menjdi bahan utama 

penyusunan Naskah Akademik ini.  

Dalam pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan melakukan kajian pustaka 

terhadap peraturan perundangan terkait aspek dan kondisi obyektif kawasan Rinjani dan 

sekitarnya, antara lain aspek penataan ruang, pemerintahan daerah, lingkungan hidup, 

kebencanaan, geologi, sumber daya air, infrastruktur, transportasi, pariwisata, kehutanan, 

pembangunan perdesaan, serta aspek-aspek lainnya.  Sementara dalam pendekatan yuridis 

empirik juga dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum dalam peraturan 

perundangan yang ada secara normatif, dilanjutkan dengan observasi mendalam untuk 

mendapatkan data terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Rencana Tata Ruang 

Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya. Metoda ini dilandasi konsep hukum 

yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan berlaku efektif  di 

masyarakat, yang tidak saja ditentukan berdasarkan kehendak pemerintah. Dalam hal ini 

pemahaman mengenai gambaran kondisi pada Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan 

Sekitarnya yang menjadi locus hukum yang diteliti menjadi sangat penting. 

 

 II 

KERANGKA TEORITIK 

 

2.1  Konsep Pengembangan Wilayah 
 

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses literatif yang 

menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman 
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praktis-empiris sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, 

konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai 

teori dan model yang senantiasa berkembang yang telah diujiterapkan dan kemudian 

dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan pembangunan di Indonesia. 

Dalam sejarah perkembangan konsep pengembangan wilayah di Indonesia, 

terdapat beberapa landasan teori yang turut mewarnai keberadaannya. Pertama adalah 

Walter Isard sebagai pelopor Ilmu Wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan sebab-

akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial-

ekonomi, dan budaya. Kedua adalah Hirschmann (era 1950-an) yang  memunculkan  

teori  polarization effect dan  trickling-down effect dengan argumen bahwa  

perkembangan  suatu  wilayah  tidak  terjadi  secara  bersamaan (unbalanced 

development). Ketiga adalah Myrdal (era 1950-an) dengan teori yang menjelaskan 

hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya dengan menggunakan istilah 

backwash and spread effect. Keempat adalah Friedmann (era1960-an) yang lebih 

menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem 

pembangunan yang kemudian dikenal dengan teori pusat pertumbuhan. Terakhir 

adalah Douglass (era 70-an) yang memperkenalkan lahirnya model keterkaitan desa–

kota (rural–urban linkages)  dalam pengembangan wilayah.  

Keberadaan landasan teori dan konsep pengembangan wilayah diatas kemudian 

diperkaya dengan gagasan-gagasan yang lahir dari pemikiran cemerlang putra- putra 

bangsa. Diantaranya adalah Sutami (era 1970-an) dengan gagasan bahwa 

pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi 

sumberdaya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah. Poernomosidhi 

(era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota dan hirarki 

prasarana jalan melalui Orde Kota.   

Selanjutnya adalah Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep 

Pola dan Struktur Ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU 

No.24/1992 tentang Penataan Ruang. Pada periode 1980-an ini pula, lahir Strategi 

Nasional Pembangunan Perkotaan (SNPP) sebagai upaya untuk mewujudkan sitem kota-

kota nasional yang efisien dalam konteks pengembangan wilayah nasional. Dalam 

perjalanannya SNPP ini pula menjadi cikal-bakal lahirnya konsep Program 

Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) sebagai upaya sistematis dan 

menyeluruh untuk mewujudkan fungsi dan peran kota yang diarahkan dalam SNPP. 

Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi 

kesenjangan wilayah, misalnya antara KTI dan KBI, antar kawasan dalam wilayah pulau, 

maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Perkembangan terakhir pada awal 

abad millennium, bahkan, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat 

untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan pada awal 

tahun 2000 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten/Kota dalam mengelola pembangunan wilayahnya. Peran pemerintah pusat 

lebih kepada menciptakan kebijakan yang memampukan dan kondusif bagi pemangku 
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kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Sejalan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah, hampir semua peraturan perundang- undangan 

mengalami perubabahan disesuaikan dengan konteks otonomi dan desentralisasi 

daerah. Dalam hal penataan ruang ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

sebagai pengganti undang-undang sebelumnya.  

Berdasarkan pemahaman teoritis dan pengalaman empiris diatas, maka 

secara konseptual pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai 

rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam  penggunaan berbagai 

sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan 

wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor 

pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI. 

Menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang sebagian materi 

muatannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif dan/atau aspek fungsional. Menurut Murty (2000), wilayah adalah suatu 

area geografis, teritorial atau tempat, yang dapat berwujud sebagai suatu negara, 

negara bagian, provinsi, distrik (kabupaten), dan perdesaan. Menurut Nasoetion (1990), 

wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) 

dimana komponen-komponen wilayah tersebut (sub wilayah) satu sama lain saling 

berinteraksi secara fungsional. Sedangkan sistem wilayah diartikan sebagai struktur 

ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.  

Wilayah pada dasarnya bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu, 

menurutnya wilayah adalah suatu area yang memiliki arti (meaningful) karena adanya 

masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional 

memiliki interest di dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya karena 

menyangkut permasalahan sosial-ekonomi (Isard W, 1975, dalam Ernan Rustiadi 2009 

hal 25). Menurut Izard, wilayah adalah adalah bentuk istilah teknis klasifikasi spasial, dan 

dia merekomendasikan dua tipe wilayah: (1) wilayah formal, yang merupakan tempat-

tempat yang memiliki kesamaan-kesamaan karakteristik, dan (2) wilayah fungsional atau 

nodal, yang merupakan konsep wilayah dengan menekankan kesamaan keterkaitan 

antarkomponen atau lokasi/tempat (Johnston, 1976 dalam Ernan Rustiadi 2009 hal 26).  

Wilayah sebagai suatu area geografis, teritorial atau tempat, dapat berwujud 

sebagai suatu negara, negara bagian, provinsi, distrik (kabupaten), dan perdesaan. Tapi 

suatu wilayah pada umumnya tidak sekedar merujuk suatu tempat atau area, melainkan 

merupakan suatu kesatuan ekonomi, politik, sosial, administrasi, iklim hingga geografis, 

sesuai dengan tujuan pembagunan atau kajian (Murty, 2000 dalam Ernan Rustiadi 2009 

hal 26). Pengertian wilayah tersebut diatas dapat difahami secara mendalam dengan 

memperhatikan praktek pembangunan di Indonesia yaitu melalui arah kebijakan utama 

pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan 

pembangunan antar wilayah. Arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong 

transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, 
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Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di 

Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan 

daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan 

terhubung dengan baik dan terpadu. Tujuan Pengembangan Wilayah Pembangunan 

berbasis wilayah adalah pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah. 

Infrastruktur yang direncanakan untuk dibangun adalah karena kebutuhan 

pengembangan wilayah tersebut.  

Pembangunan berbasis wilayah atau pembangunan wilayah dikenal sebagai 

Regional Development, yang dimaknai sebagai a broad term but can be seen as a 

general effort to reduce regional disparities by supporting (employment and wealth-

generating) economic activities in regions. In the past, regional development policy 

tended to try to achieve these objectives by means of large-scale infrastructure 

development and by attracting inward investment (OECD).  

Pengembangan wilayah diperlukan karena kondisi wilayah yang berbeda-beda 

(alasan ekonomi) dan potensi setiap daerah yang berbeda-beda, seperti potensi sumber 

daya alam. Konsep pengembangan wilayah tumbuh karena adanya kebutuhan suatu 

wilayah untuk berkembang terutama karena ketersediaan sumber daya alam dan 

adanya kebutuhan masyarakat yang makin meningkat sejalan dengan bertambahnya 

jumlah penduduk. Upaya pengembangan suatu wilayah merupakan rangkaian kegiatan 

untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, mensinergi 

dan menyeimbangkan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia, untuk 

meningkatkan keserasian antarkawasan, keterpaduan antarsektor pembangunan melalui 

proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang 

berkelanjutan.  

Pengembangan wilayah memiliki peran penting dalam pembangunan suatu 

daerah, terutama di daerah dengan sumber daya yang berlimpah yang rentan terhadap 

perubahan yang berskala global, seperti kemajuan teknologi yang pesat pada wilayah 

yang relatif berkembang sehingga berakibat pada wilayah yang terbelakang, yang 

memiliki keterbatasan baik sumber daya maupun aksesibilitas. Untuk itu, perencanaan 

pengembangan wilayah harus bersifat global dengan mempertimbangkan keterkaitan 

antar-wilayah dan antarsektor dengan berbagai dampak yang akan timbul untuk 

mengembangkan keseluruhan sektor sebagai satu kesatuan dalam rangka pemerataan 

pembangunan. Pengembangan wilayah bertujuan untuk kemakmuran wilayah dengan 

memberdayakan seluruh potensi yang ada secara optimal dengan mengupayakan 

keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sehingga dapat memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.  

Tujuan dari perencanaan pengembangan wilayah secara umum adalah: (1) 

pendayagunaan SDA secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal; (2) 

mengurangi kesenjangan antarwilayah (regional imbalances); (3) sustainable 

development;  (4) mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi;  (5) 

mengembangkan daerah-daerah tertinggal sesuai dengan potensinya; serta (6) 

merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. 

Sementara itu tujuan dari pengembangan wilayah nasional Indonesia menurut Konsepsi 
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Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia oleh Poernomosidi Hadjisarosa (1980) 

adalah: (1) mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat 

pertumbuhannya; (2) memperkokoh kesatuan ekonomi nasional; dan (3) memelihara 

efisiensi pertumbuhan nasional. 

 

2.2. Penyelenggaraan Penataan Ruang  
 

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya 

memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh 

melalui penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari 4 (empat) proses utama, 

yakni: 

a. Pengaturan,   upaya   pembentukan   landasan   hukum   bagi   Pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang. 

b. Pembinaan,   upaya   untuk   meningkatkan   kinerja   penataan   ruang   yang 

diselenggarakan oeh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 

c. Pelaksanaan, upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan 

perencanaan tata ruang, pemenfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 

ruang. 

d. Pengawasan, upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki 

landasan  hukum  (legal instrument) untuk  mewujudkan  tujuan  pengembangan 

wilayah. Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 

26 tahun 2007 yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan 

Pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya. Sebagian materi muatan undang-

Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja. 

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Penataan Ruang jo UU Cipta Kerja, ruang adalah 

wadah yang meliputi ruang darat ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam 

bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, 

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang sendiri terbagi 

dalam beberapa kategori, yaitu: 

a. Ruang Daratan, yaitu ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, 

termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah;  

b. Ruang Lautan, yaitu ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai 

dari sisi laut dari sisi garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi 

dibawahnya, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya, dan  

c. Ruang Udara, yaitu ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan 

sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki 

hak yuridiksinya . 

Di dalam UUPR, ruang terdiri dari ruang wilayah dan ruang kawasan. Pengertian 

ruang wilayah (dalam Pasal 1 butir 17 UUPR) adalah ruang yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
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berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan pengertian 

ruang kawasan (dalam Pasal 1 butir 20 UUPR) adalah wilayah yang memiliki fungsi 

utama lindung atau budi daya. 

Ruang dalam wilayah nasional adalah wadah bagi manusia untuk melakukan 

kegiatannya. Hal ini tidaklah berarti bahwa ruang wilayah nasional akan dibagi habis 

oleh ruang-ruang yang diperuntukan bagi kegiatan manusia (fungsi budidaya) akan 

tetapi harus dipertimbangkan pula adanya ruang-ruang yang mempunyai fungsi 

lindung dalam kaitannya terhadap keseimbangan tata udara, tata air, konservasi flora 

dan fauna serta satu kesatuan ekologi. 

Sementara itu yang dimaksud  dengan tata ruang menurut Pasal 1 Butir 2 UUPR 

adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang (dalam Pasal 1 Butir 3 

UUPR) adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan 

sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang 

secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedang pola ruang (dalam Pasal 1 Butir 

4) adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan 

ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

Pengertian penataan ruang (dalam Pasal 1 Butir 5 UUPR) adalah suatu sistem 

proses yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. Proses penataan ruang tersebut merupakan satu kesatuan sistem 

yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainya. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (3) UUPR 

maka penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah 

kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk 

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, khususnya pasal 3, termuat 

tujuan penataan ruang, yakni mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, 

produktif, dan berkelanjutan   berlandaskan   Wawasan   Nusantara  dan   Ketahanan   

Nasional. Sedangkan sasaran penataan ruang adalah : 

a.   terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 

b.   terwujudnya  keterpaduan  dalam  penggunaan  sumber daya alam dan sumber 

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan 

c.  terwujudnya  perlindungan  fungsi  ruang  dan   pencegahan  dampak  negatif 

terhadap ingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, perencanaan tata ruang sebagai bagian pelaksanaan penataan ruang dilakukan 

untuk menghasilkan:  

a. Rencana umum tata ruang, secara berhierarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW 

Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, dan  

b. Rencana rinci tata ruang, yang terdiri atas:  

-   RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional,  

-   RTR Kawasan Strategis Provinsi; dan  

-   RDTR Kabupaten/Kota dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.  

Rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena mencakup wilayah 
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perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana memerlukan perincian sebelum 

dioperasionalkan. Rencana detail tata ruang dapat dijadikan dasar penyusunan peraturan 

zonasi. 

 

2.3  Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional 
 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  penyelenggaraan penataan ruang 

Kawasan Strategis Nasional (KSN) dinilai sangat penting dalam rangka menjaga 

kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai aspek, antara lain 

pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan 

sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup. Selanjutnya dalam Pasal 14 undang-undang ini dinyatakan bahwa Rencana Tata 

Ruang Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional  merupakan rencana rinci yang 

disusun sebagai perangkat operasional dari rencana umum tata ruang pada sistem 

nasional. 

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap 

kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 

lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana Tata 

Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) merupakan penjabaran RTRWN yang 

disusun sesuai dengan tujuan penetapan masing-masing KSN. Di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah 

ditetapkan 76 KSN yang memiliki nilai strategis dan pengaruh penting secara nasional, 

regional, dan lokal.  

Muatan RTR KSN ditentukan oleh nilai strategis yang menjadi kepentingan 

nasional dan berisi aturan terkait dengan hal-hal spesifik di luar kewenangan pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kepentingan nasional pada KSN merupakan 

dasar pertimbangan utama dalam penyusunan dan penetapan RTRW provinsi dan RTRW 

kabupaten/kota. RTR KSN juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral dalam 

penyelenggaraan penataan ruang. Secara umum, materi muatan RTR KSN meliputi  

peran, fungsi dan cakupan kawasan, tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur dan 

pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, 

pengelolaan dan kawasan, peran masyarakat serta data-data pendukung lainnya. Selain 

materi muatan, aspek penting lain dari rencana tata ruang adalah memahami tipologi 

KSN. Pemahaman tipe KSN dimaksudkan untuk menentukan muatan RTR KSN sesuai 

dengan kebutuhan pengembangan kawasan. Tipologi KSN ditetapkan dengan 

mempertimbangkan dua hal, yaitu: (a) sudut kepentingan dan kriteria nilai strategis 

menurut PP No.26 Tahun 2008 dan (b) isu strategis nasional. 

Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, muatan rencana 

tata ruang kawasan strategis nasional ada beberapa hal, yaitu: 
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a. Ketentuan Umum, yaitu muatan arahan umum yang harus dipertimbangkan, yang 

berisi: 

(1) kedudukan RTR KSN dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan 

pembangunan nasional;  

(2) fungsi dan manfaat RTRKSN;  

(3) isu strategis nasional;  

(4) tipologi KSN; dan  

(5) muatan RTRKSN 
 

b. Ketentuan Teknis, yang merupakan arahan teknis yang harus dipertimbangkan 

dalam penyusunan RTR KSN, meliputi: 

(1) delineasi KSN;  

(2) fokus penanganan KSN;  

(3) skala peta KSN;  

(4) muatan RTRKSN;  

(5) hak, kewajiban, dan peran masyarakat;  

(6) format penyajian; dan  

(7) masa berlaku RTR.  
 

c. Prosedur Penyusunan RTR KSN yang meliputi:  

(1) proses penyusunan;  

(2) pelibatan pemangku kepentingan; dan  

(3) pembahasan.  
 

Secara umum, proses penyusunan RTR  KSN ini meliputi 5 (lima) tahapan utama, 

yaitu: 

(1) persiapan penyusunan;  

(2) pengumpulan data dan informasi;  

(3) pengolahan dan analisis data;  

(4) perumusan konsepsi RTR; dan  

(5) penyusunan rancangan peraturan Presiden.  

 

 

III 

KAWASAN RINJANI SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL 

DENGAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP YANG RAWAB BENCANA 

 

 

3.1 Penataan Ruang Kawasan Rinjani Dengan Fungsi Lingkungan Hidup 
 

Kawasan Rinjani dan Sekitarnya menurut PP No. 13 Tahun 20017 ditetapkan 

sebagai KSN, karena telah memenuhi kriteria sebagai Kawasan Strategis Nasional dari 

sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Menurut pasal 80, 

Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional, kriteria kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional 

dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah merupakan 
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tempat perlindungan keanekaragaman hayati; merupakan aset nasional berupa kawasan 

lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir 

punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 

memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang 

menimbulkan kerugian negara; memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim 

makro; menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; rawan bencana 

alam nasional; atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai 

dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. 

Ada beberapa aspek terkait penetapan sebagai kawasan strategis nasional 

dengan fungsi lingkungan hidup. Pertama, Gunung Rinjani merupakan sumber mata air 

utama bagi Pulau Lombok. Puluhan sungai di Pulau Lombok berhulu di Gunung Rinjani. 

Dengan demikian perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Nasional Rinjani perlu 

memperhatikan optimasi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Oleh karena 

itu optimasi pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan memerlukan suatu 

pendekatan yang bersifat komprehensif dan terpadu. Dengan kata lain, optimasi 

pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya air secara berkelanjutan tidak dapat 

dipisahkan dari keberhasilan pengelolaan sumberdaya di daerah tangkapan air (DTA) 

masing-masing wilayah pengembangan sumberdaya air (daerah aliran sungai, DAS). 

Artinya, untuk dapat terlaksananya optimasi pemanfaatan dan pengembangan 

sumberdaya air secara berkelanjutan memerlukan pra-syarat dilakukannya pengelolaan 

DTA secara tepat. Stabilitas sumberdaya air (kuantitas dan kualitas) di DTA terkait erat 

dengan kondisi biofisik di DTA masing-masing wilayah pengembangan sumberdaya air. 

Oleh karena itu, seperti telah dikemukakan di atas, untuk perencanaan tata ruang 

wilayah di KSN Rinjani dan Sekitarnya harus memperoleh jaminan bahwa sumberdaya air 

dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, maka pendekatan 

pengelolaan yang harus dilakukan adalah melalui pendekatan ekosistem. 

Konsep pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan melalui pendekatan ekosistem 

(DAS) ini penting untuk mencegah timbulnya konflik dalam pemanfaatan air. Melalui 

konsep ini, keselarasan antara produksi, konsumsi, dan distribusi air menjadi fokus 

perhatian. Sumber konflik antar pemerintah daerah (kabupaten/kota), antar sektor, dan 

antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan/atau kalangan industri seringkali 

terkait dengan masalah konsumsi dan distribusi air. Sedangkan produksi air terutama 

menimbulkan persoalan dalam hal kekurangan pasokan air pada musim kemarau. Oleh 

karena itu, agar dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang 

terkait dengan pengelolaan sumberdaya air secara efektif, maka diperlukan pemahaman 

tentang pendekatan ekosistemik dalam pengelolaan sumberdaya air.  

Oleh karena itu pengelolaan sumberdaya air di Kawasan Rinjani melalui 

pendekatan ekosistem, yang secara umum bersifat:  

a. Menjelaskan bagaimana komponen-komponen suatu sistem lingkungan hidup, 

termasuk di dalamnya sumberdaya air dan manusia, berinteraksi.  

b. Holistik, komprehensif, dan lintas ilmu/sektor serta bersifat menjelaskan dinamika 

sistem, misalnya melalui konsep stabilitas dan umpan balik.  

c. Membatasi ekosistem secara alamiah, misalnya batas hidrologis, bio-region atau 
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eco-region serta menempatkan sumberdaya air pada berbagai tingkatan struktur, 

proses, dan fungsinya.  

d. Berorientasi pada prinsip-prinsip manajemen serta memasukkan dan/atau 

mempertimbangkan dinamika faktorfaktor manusia dan kelembagaan ke dalam 

proses analisis.  

e. Memanfaatkan proses-proses perencanaan dan penelitian yang antisipatif, lentur 

dan adaptif. Model konseptual pengelolaan sumberdaya air dengan menggunakan 

pendekatan ekosistem. 

Penyusunan rencana tata ruang berkelanjutan mensyaratkan dilakukannya trade 

off pada tingkat produksi dan konsumsi melalui eksploitasi kapasitas penyediaan SDA 

(supportive capacity) dan kualitas lingkungan di dalam kapasitas tampung limbah 

(assimilative capacity) ekosistem regional. Kapasitas tampung limbah adalah muatan 

limbah maksimum yang dapat ditampung oleh lingkungan tanpa menimbulkan 

gangguan lingkungan hidup yang signifikan.  

Kedua, Kawasan Gunung Rinjani merupakan Kawasan Suaka Alam. Kriteria 

penetapan fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) dimuat oleh PP nomor 28 tahun 2011 

tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). 

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun 

di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai 

wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan Suaka Alam terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. kawasan Cagar Alam (CA); dan  

b. kawasan Suaka Margasatwa (SM).  

Kedua kategori kawasan tersebut dilindungi secara ketat, sehingga tidak boleh ada 

sedikitpun campur tangan manusia dalam proses-proses alami yang terjadi di dalam 

kawasan tersebut. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi keperluan ilmu pengetahuan 

dan pendidikan.  

Penataan KSA dilakukan membentuk blok-blok pengelolaan. Blok pengelolaan 

KSA meliputi: blok perlindungan; blok pemanfaatan; dan blok lainnya. Khusus terkait 

perlindungan, KSA mencakup 4 tujuan: 

(1) Terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, 

dan ekosistemnya; 

(2) Menjaga, mencegah, dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan 

perubahan keutuhan potensi dan kawasan serta perubahan fungsi kawasan, baik 

yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, alam, spesies invasif, hama, dan 

penyakit; 

(3) Menjaga hak negara, masyarakat, dan perorangan atas potensi, kawasan, ekosistem, 

investasi, dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan KSA dan KPA; 

(4) Menjamin keutuhan potensi, kawasan, dan fungsi kawasan. 

Upaya perlindungan yang dilakukan tersebut melalui pencegahan, penanggulangan, dan 

pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies infasif, 

hama, dan penyakit, dan melakukan pengamanan kawasan secara efektif. 
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Ketiga, Kawasan Gunung Rinjani juga telah dinyatakan sebagai Geopark. Dasar 

Hukum Geopark Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan 

Taman Bumi (Geopark). Tujuan adanya geopark tentu saja untuk menjaga warisan 

geologi (geoheritage) serta nilai-nilai di dalamnya seperti nilai arkeologi, ekologi, sejarah 

dan budaya. Oleh karena itu, geopark merupakan suatu wilayah geografi sebagai tempat 

pelestarian warisan dunia yang berdasarkan pada keragaman geologi (geodiversity), 

keragaman hayati (biodiversity), serta keragaman budaya (cultural diversity), dimana di 

dalamnya tidak hanya sebagai tempat konservasi namun juga sebagai sarana ilmu 

pengetahuan serta pengembangan ekonomi masyarakat sekitar melaui geowisata. 

  Dietapkannya Kawasan Rinjani sebagai Kawasan Geopark karena telah memenuhi  

kriteria Guideline and Criteria Geopark (GGN) yakni: 

a. Sebagai suatu kawasan yang berisi aneka jenis unsur geologi yang memiliki makna 

dan fungsi sebagai warisan alam dengan batas yang jelas. 

b. Sebagai sarana pengenalan warisan bumi. 

c. Sebagai kawasan lindung warisan bumi. 

d. Sebagai tempat pengembangan geowisata. 

e. Sebagai sarana kerjasama yang efektif dan efisien dengan masyarakat lokal. 

f. Sebagai tempat implementasi aneka ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Geopark terdiriatas geopark nasionaldan geopark global. Geopark nasional  adala 

wilayah terpadu yang terdepan dalam memberikan perlindungan dan penggunaan 

warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan dan mempromosikan kesejahteraan  

ekonomi   masyarakat  yang  tinggal  di sekitar,  sedangkan geopark  global 

atau UNESCO Global Geopark merupakan kawasan yang memiliki warisan geologi 

bernilai internasional, dimana warisan tersebut digunakan sebagai modal pembangunan 

masyarakat setempat secara berkelanjutan berbasis konservasi, edukasi, dan ekonomi 

kreatif. 

Keempat, Kawasan Rinjani telah ditetapkan sebagai cagar biosfer, yang  

merupakan konsep pengelolaan kawasan untuk tujuan mengharmonisasikan konservasi 

baik ekosistem daratan atau pesisir dengan pembangunan ekonomi berlandaskan hasil-

hasil riset sehubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam termasuk kekayaan 

kultural yang diakui oleh program MAB UNESCO untuk mempromosikan keseimbangan 

antara manusia dan alam. Penerapan konsep cagar biosfer adalah untuk menyelaraskan 

konservasi keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan guna 

mewujudkan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. 

Seiring dengan perkembangannya konsep ini telah diadopsi oleh berbagai negara 

untuk rnengelola kawasan konservasi dan kawasan di sekitarnya. Sejak diluncurkannya 

program ini telah berkembang dari 324 cagar biosfer di 82 negara pada tahun 1995 

menjadi 430 cagar biosfer di 95 negara pada tahun 2002 dan berkembang menjadi 631 

cagar biosfer di 119 negara pada tahun 2014. Perkembangan ini menunjukkan bahwa 

pendekatan pengelolaan kawasan dengan konsep cagar biosfer dianggap tepat dan 

terukur untuk konservasi sumberdaya alam berkelanjutan. Disamping itu konsep 

pengelolaan cagar biosfer memiliki nilai untuk mengidentifikasi, mengkarakterisasi, 

mengevaluasi, mendemonstrasikan serta mengintegrasikan konservasi dalam 
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pembangunan berkelanjutan. 

Penerapan konsep cagar biosfer mempunyai keunggulan yang memadukan dari 

tiga fungsi yang dimiliki yaitu: 

a. Fungsi konservasi sumberdaya ekosistem serta keragaman budaya. Fungsi ini 

memberikan kontribusi konservasi lansekap, ekosistem, jenis dan plasma nutfah serta 

keragaman budaya. 

b. Fungsi pembangunan yang menumbuhkan dan memperkaya pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan yang bijak secara ekologi maupun budaya. 

c. Fungsi pendukung berbagai kegiatan logistik termasuk penelitian, pendidikan, 

pelatihan dan pemantauan yang terkait dengan masalah konservasi dan 

pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, regional, nasional maupun global. 

Dalam rangka mengintegrasikan ketiga fungsi tersebut, maka penerapannya diatur 

dengan sistem pembagian wilayah atau zonasi di wilayah cagar blosfer yaitu dibagi 

menjadi tiga zonasi berdasarkan fungsi dan perannya yaitu area inti (core area), zona 

penyangga (buffer zone), dan area transisi. 

Kelima, Kawasan Rinjani telah ditetapkan sebagai Taman Nasional. The 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) mendefinisikan taman nasional 

sebagai area alami di daratan dan/atau lautan yang ditunjuk untuk melindungi integritas 

ekologis dari satu atau lebih ekosistem untuk generasi sekarang dan yang akan datang; 

melarang ekploitasi dan okupasi yang bertentangan dengan tujuan peruntukkan 

kawasan dan; memberikan keuntungan untuk kegiatan spiritual, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, rekreasi dan peluang pengunjung wisata yang semuanya itu harus sesuai 

dengan lingkungan dan budaya setempat (IUCN, 2008). Taman nasional masuk kedalam 

kategori II kawasan konservasi IUCN yang merupakan area perlindungan yang dikelola 

dengan fungsi utama untuk konservasi spesies dan jenis habitat yang kaya serta untuk 

rekreasi. 

Prinsip pokok pengertian taman nasional adalah (IUCN, 2008):  

a. Suatu area yang memiliki keunikan yang tinggi nilai keberadaan jenis yang 

dikonservasi, layanan ekosistem, type habitat, bentangan alam yang menarik, 

pemandangan yang indah, budaya/ tradisi masyarakat yang menarik.  

b. Area yang luas cukup untuk menjamin kesendirian atau dengan dukungan tambahan 

dari sebuah jaringan kawasan lindung lainnya yang telah ditetapkan.  

Terkait konservasi dari kelangsungan hidup dan dinamika lingkungan alam dari 

keanekaragaman hayati yang sesuai dengan tujuan rancangan keruangan alam dan skala 

sementara di atas, maka taman nasional didefinisikan sebagai kawasan yang 

diperuntukkan bagi perlindungan kawasan alami dan pemandangan indah serta memiliki 

nilai bagi pemanfaatan ilmiah, pendidikan dan rekreasi (MacKinnon et al., 1993) 

Fungsi utama taman nasional adalah :  

a. Menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sistem penyangga kehidupan. 

b. Melindungi keanekaragaman jenis dan mengupayakan manfaat sebagai sumber 

plasma nutfah . 

c. Menyediakan sarana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan 

dan latihan. 



EXECUTIVE SUMMARY                                                                               

17 
  

 
 

d. Memenuhi kebutuhan sarana wisata alam dan melestarikan budaya setempat  

e. Merupakan bagian dari pengembangan daerah setempat.  

Pada saat ini jumlah taman nasional yang ada di Indonesia sebanyak 50 taman nasional 

yang tersebar dalam beragam ekosistem baik di daratan (terrestrial), pesisir dan perairan 

(laut) (Kemenhut, 2014).  

Selanjutnya, Nugroho (2011) menyebutkan 65% proporsi terbesar kawasan 

konservasi adalah taman nasional. Penataan taman nasional mempunyai dasar 

pertimbangan (i) mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi dengan flora dan 

fauna khas yang terancam dan mendekati kepunahan, (ii) merupakan daerah tangkapan 

air yang penting bagi daerah sekitarnya, (iii) mempunyai panorama yang indah dengan 

berbagai potensi ekowisata, (iv) mempunyai potensi atraksi budaya yang menarik serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, (v) mempunyai potensi pendidikan dan 

pelatihan, (vi) dengan fungsi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Nugroho, 2011)  

Keenam, Kawasan Rinjani dan sekitarnya selain menjadi kawasan yang perlu 

dijaga kelestariannya, juga memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat 

dikembangkan. Namun demikian pengembangan kawasan pariwisata memiliki risiko 

dampak negatif pada kelestarian lingkungan dan budaya, antara lain berupa konversi 

lahan tidak terkendali, eksploitasi berlebihan, polusi, gangguan terhadap satwa liar, 

masyarakat lokal terpinggirkan, gangguan terhadap budaya setempat, dan sebagainya.  

Berdasarkan karakteristik lingkungan dan kondisi terkini tersebut, maka konsep 

pengembangan kawasan pariwisata di Kawasan Rinjani dan sekitarnya perlu 

mengakomodir aspek pelestarian lingkungan hidup. Ekowisata merupakan salah satu 

konsep wisata yang dapat diusulkan untuk dikembangkan di kawasan rinjani dan 

sekitarnya karena selaras dengan pelestarian kawasan dan dapat diarahkan pada konsep 

quality tourism (selektif dalam jumlah, destinasi sehat, disiplin tinggi) yang menjadi 

karakter pariwisata new normal. Justru pada saat mass tourism tidak dapat dilaksanakan 

akibat covid-19, pengembangan ekowisata dengan karakteristik quality tourism 

diharapkan dapat menjadi alternatif yang menarik bagi para wisatawan. 

Apabila Ekowisata Era New Normal ini dapat diterapkan maka diharapkan para 

pengusaha dan Pengelola Ekowisata akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik 

mengenai : 

1) pengelolaan ekowisata era new normal di berbagai bentuk kawasan; 

2) dinamika permintaan ekowisatawan dengan memperhatikan protokol kesehatan; 

dan 

3) kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan ekowisata era new normal saat 

ini. 

Istilah ekowisata lebih dikenal dibandingkan dengan ecotourism atau wisata 

ekologis, namun pada dasarnya pengertian ketiga istilah tersebut merujuk pada suatu 

bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian wilayah yang masih alami 

(natural area) agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi tetapi keutuhan budaya 

masyarakat setempat masih bisa dipertahankan. Dalam artian luas istilah ekowisata 

merupakan gabungan antara konservasi dan pariwisata yang dipahami sebagai 
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dikembalikannya keuntungan yang diperoleh atas jasa pariwisata untuk pengembangan 

dan menjaga kawasan yang perlu dilindungi ataupun dilestarikan baik itu 

keanekaragaman hayati maupun perbaikan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. 

Konsep Ekowisata pertama kali diperkenalkan oleh The International Ecotourism 

Society (TIES) pada tahun 1991, dimana ekowisata didefenisikan sebagai perjalanan 

bertanggung jawab ke daerah-daerah yang masih alami yang dapat mengkonservasi 

lingkungan dan memelihara kesejahteraan masyarakat setempat. Kegiatan ekowisata 

merupakan bagian dari industri pariwisata yang secara langsung memberi akses kepada 

semua orang untuk melihat, mengetahui, serta menikmati pengalaman alam, intelektual 

dan budaya masyarakat lokal. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk wisata yang 

mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang berkontribusi terhadap 

kegiatan konservasi alam dan budaya dengan melibatkan masyarakat lokal dalam 

perencanaannya. 

Pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) adalah pariwisata yang memenuhi 

kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang 

untuk memenuhi kebutuhan mereka (Weaver, 2001). Dimensi dalam pariwisata 

berkelanjutan berhubungan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan, berikut 

adalah tiga sektor pembangunan pariwisata berkelanjutan (UNEP, 2005): 

a. Ekonomi berkelanjutan, ialah memberikan kesejahteraan bagi tingkat yang berbeda 

bagi masyarakat dan mengatasi efektivitas biaya dalam semua kegiatan ekonomi. 

Sektor ini sangat penting khususnya bagi kelangsungan hidup, kegiatan, dan 

kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam kurun waktu yang panjang. 

b. Sosial berkelanjutan, ialah bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia dan 

kesempatan yang sama bagi semua masyarakat. Hal ini membutuhkan pemerataan 

manfaat dengan fokus terhadap pengentasan kemiskinan. Penekanan terhadap 

masyarakat lokal, mempertahankan dan memperkuat sistem pendukung kehidupan 

mereka, mengakui dan menghormati budaya dan menghindari segala bentuk 

eksploitasi. 

c. Lingkungan berkelanjutan, ialah melestarikan dan mengontrol sumber daya, 

khususnya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya yang paling 

penting dalam kehidupan manusia. Di dalamnya termasuk aksi untuk meminimalisir 

polusi udara, tanah dan air, serta pelestarian keanekaragaman hayati dan warisan 

budaya. 

 

Prinsip utama ekowisata menurut Choy (1998:179), adalah meliputi: 

1. Lingkungan ekowisata harus bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang 

relatif belum tercemar atau terganggu; 

2. Masyarakat ekowisata harus dapat memberikan manfaat ekologi, sosial, dan 

ekonomi langsung kepada masyarakat setempat; 

3. Pendidikan dan pengalaman ekowisata harus dapat meningkatkan pemahaman akan 

lingkungan alam dan budaya yang terkait, sambil berolah pengalaman yang 

mengesankan; 
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4. Keberlanjutan ekowisata harus dapat memberikan sumbangan positif bagi 

keberlanjutan ekologi dan lingkungan tempat kegiatan, tidak merusak, tidak 

menurunkan mutu, baik jangka pendek dan jangka panjang; 

5. Manajemen ekowisata harus dapat dikelola dengan cara yang bersifat menjamin 

daya hidup jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di daerah 

tempat kegiatan ekowisata, sambil menerapkan cara mengelola yang terbaik untuk 

menjamin kelangsungan hidup ekonominya. 

Pengembangan ekowisata didorong untuk mengedepankan konservasi lingkungan, 

pendidikan lingkungan, kesejahteraan penduduk lokal, dan menghargai budaya lokal . 

Adapun beberapa hal yang dapat menjadi daya tarik ekowisata berbasis masyarakat 

antara lain: 

• Nilai partisipasi masyarakat dan edukasi dimana masyarakat didorong 

membentuk lembaga untuk mengelola kegiatan ekowisata di daerahnya, dengan 

dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat; 

• Nilai partisipasi masyarakat dengan prinsip local ownership dimana pengelolaan 

dan kepemilikan dikelola oleh masyarakat setempat terutama untuk sarana dan 

pra-sarana ekowisata, kawasan ekowisata, dll., terutama untuk pemandu wisata; 

• Nilai ekonomi dan edukasi dimana homestay menjadi pilihan utama untuk sarana 

akomodasi di lokasi wisata; 

• Nilai ekonomi dan wisata dimana perintisan, pengelolaan dan pemeliharaan 

obyek wisata menjadi tanggungjawab masyarakat setempat, termasuk penentuan 

biaya (fee) untuk wisatawan. 

 

3.2  Penataan Ruang Kawasan Rinjani Sebagai Kawasan Rawan Bencana  
 

Kesadaran akan keterkaitan antara bencana alam dan penataan ruang telah 

disadari oleh pembentuk Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(UUPR) yang sebagian materi muatannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan 

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana 

sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya 

meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Dalam 

Penjelasan Umum diuraikan bahwa selain letaknya yang strategis, Indonesia berada pula 

pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan 

bangsa.  

Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional 

harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi,terpadu, efektif, dan efisien 

dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, 

dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 

tentang penyelenggaraan penataan ruang (PPTR), dijelaskan lebih spesifik bahwa 

Indonesia terletak pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang 

mengakibatkan rawan bencana geologi sehingga menuntut prioritisasi pertimbangan 

aspek mitigasi bencana. 
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Amanat Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang 

sebagian materi muatannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja menekankan bahwa secara garis besar dalam penyelenggaraan 

penataan ruang diharapkan :  

- Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta 

mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;  

- Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan 

- Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.  

Dengan demikian Penataan Ruang dalam mempertimbangkan potensi, kondisi, 

permasalahan, prospek suatu daerah dan berbagai tantangan yang dihadapi termasuk 

pula memperhatikan daerah rawan bencana sebagai basis dalam mengembangkan dan 

mengelola suatu daerah.  

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UUPR ditentukan bahwa Penataan 

ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Peninjauan terhadap penataan ruang 

inipun dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan 

penetapan dari RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten dan juga Kota. Untuk kota, 

ditambahkan dengan rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana 

jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi 

bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat 

pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.  

Menurut Pasal 82 dikatakan bahwa peninjauan atas tata ruang dilakukan lebih 

dari satu kali dalam kurun waktu lima tahun dilakukan apabila terjadi perubahan 

lingkungan strategis salah satunya yaitu jika terjadi bencana alam skala besar. Bencana 

alam skala besar adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, 

kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang 

terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Dalam hal prosedur 

penyusunan tata ruang, data mengenai peta dan daerah-daerah yang rawan bencana 

turut diperhitungkan sebagai dasar penyusunan penataan ruang wilayah nasional, 

provinsi, kabupaten dan kota. 

Penataan ruang dapat menjalankan peran penting dalam penetapan rencana 

pemanfaatan ruang yang aman dari dampak bencana alam. Karena setidaknya dalam 

penataan ruang sudah dimunculkan kriteria lokasi rawan bencana alam dan sebaran 

lokasi kawasan kritis dan kawasan yang beresiko bencana. Penataan Ruang dapat 

meminimalisasi dampak bencana karena premis penataan ruang adalah keseimbangan 

lingkungan hidup. Atau dapat dikatakan, pemanfaatan suatu kawasan untuk berbagai 

kegiatan disesuaikan dengan kemampuan daya dukung lingkungannya. Patut digaris 

bawahi bahwa sesungguhnya penyelenggaraan penataan ruang adalah sama dengan 

usaha mitigasi bencana. Dalam konteks identifikasi kawasan rawan bencana, maka hal ini 

merupakan upaya mendukung penataan ruang dengan memberikan informasi yang 

berkaitan dengan kerentanan wilayah terhadap bencana sehingga resiko bencana dapat 
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dicermati dan diantisipasi dalam pola ruang. Dengan kata lain, identifikasi kawasan 

rawan bencana berguna untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah.  

Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki 

kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, 

budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat 

atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi 

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Oleh karena itu, 

penyelenggaraan penataan ruang secara keseluruhan haruslah merupakan upaya 

intervensi terhadap kerentanan wilayah dan meningkatkan kondisi ketahanan ruang 

wilayah terhadap kemungkinan adanya bahaya yang terjadi.  

Mitigasi merupakan titik tolak utama dari manajemen penanggulangan bencana. 

Dengan mitigasi dilakukan usaha-usaha untuk menurunkan dan/atau meringankan 

dampak/korban yang disebabkan oleh suatu bencana pada jiwa manusia, harta benda, 

dan lingkungan. Mitigasi juga merupakan tindakan pencegahan bencana. Pencegahan 

bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau 

menghilangkan risiko bencana,baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun 

kerentanan pihak yang terancam bencana.  

Identifikasi kawasan rawan bencana merupakan salah satu kegiatan dalam 

mitigasi bencana. Karena dalam kegiatan identifikasi kawasan rawan bencana dilakukan:  

a. Identifikasi sumber bencana dan memetakannya, terutama di wilayah dan/atau 

kawasanyang sudah menunjukan ciri-ciri perkotaan dan/atau terbangun. 

Mengklasifikasikan kawasan-kawasan yang berpeluang terkena bencana berdasarkan 

jenis dan tingkat besar/kecilnya ancaman bencana dan dampak bencana yang 

ditimbulkan (tipologi bahaya).  

b. Menginformasikan tingkat kerentanan wilayah terhadap masing-masing tipologi 

bahaya. Aktivitas-aktivitas ini yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam rangka 

menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang yang 

berwawasan “mitigasi bencana”.  

Kawasan rawan bencana masuk dalam kategori kawasan lindung. Yang termasuk 

dalam kawasan rawan bencana antara lain adalah kawasan rawan letusan gunung berapi, 

kawasan rawan gempa bumi, Kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang 

pasang, dan kawasan rawan banjir (Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf d UUTR). Kawasan 

lindung nasional adalah kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi 

pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan 

hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, warisan budaya dan 

sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam (Penjelasan Pasal 20 ayat (1) 

huruf c UUTR). Kawasan lindung yang terkait dengan pengurangan atas dampak 

bencana hanya ditentukan dalam kawasan lindung nasional, kawasan lindung provinsi 

tidak termasuk lingkup untuk mengurangi dampak bencana. 

Strategi pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan merupakan 

upaya untuk :  

a. Mengurangi resiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari 

terjadinya bencana lingkungan;  
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b. Melindungi aset-aset sosial ekonomi masyarakat yang berupa prasarana,permukiman, 

dan kawasan budidaya dari gangguan dan ancaman bencana lingkungan;  

c. Menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan 

siklus bencana melalui upaya mitigasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan 

rencana tata ruang, kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan 

bencana, tanggap darurat, pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana;  

d. Menyiapkan peta bencana lingkungan perlu dijadikan acuan dalam pengembangan 

wilayah provinsi, kabupaten, dan kota;  

e. Melakukan penelitian dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci dalam rangka 

penetapan kawasan rawan bencana lingkungan dan wilayah pengaruhnya.  

Di sisi lain Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 

telah menyebutkan pengaturan pengelolaan dan kelembagaan di tingkat pusat sampai 

daerah beserta pembagian tanggung jawabnya. Termasuk dalam komponen utama di 

dalam rencana aksi dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana yaitu, melakukan 

identifikasi, asesmen, dan pemantauan terhadap resiko bencana dan pemantauan 

terhadap berbagai resiko benacna dan meningkatkan kemampuan deteksi dini. Salah 

satu fokus dalam dalam penanggulangan bencana yang dicantumkan dalam undang-

undang ini adalah penguatan Penataan Ruang. Dalam hal ini berarti bahwa domain 

pengelolaan dampak bencana sesungguhnya tidak hanya bergerak pada segi 

penaggulangan saja (ex post), melainkan harus pula memasukkan segi antisipasi (ex 

ante).  

Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri No 33 Tahun 2006 Tentang 

Mitigasi Bencana, ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu :  

a. Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana;  

b. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam 

menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana;  

c. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara 

penyelamatan diri jika bencana timbul, dan  

d. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman 

bencana.  

Berbagai potensi bencana diuraikan dalam Peraturan Menteri No 33 Tahun 2006 

Tentang Mitigasi Bencana ini, antara lain mitigasi untuk: bencana banjir, bencana 

longsor, bencana letusan gunung api, bencana gempa bumi, bencana tsunami,  bencana 

kebakaran, bencana kekeringan, bencana angin siklon tropis, bencana wabah penyakit, 

bencana kegagalan teknologi, dan bencana konflik. 

Kajian kawasan rawan bencana harus didukung peta-peta. Peta yang dimaksud 

adalah peta sebagai data/informasi yang akan dipakai sebagai peta dasar, peta tematik 

dalam kajian (dengan teknik GIS) yang dilakukan sebagai hasil akhir pekerjaan. Dimana 

dalam pemetaan memakai sumber peta dari Bakosurtanal dan GTL (Geologi dan Tata 

Lingkungan) Bandung dengan skala 1:50.000 didukung ground check untuk memahami 

dengan baik kondisi eksisting dari aspek-aspek yang akan diteliti. juga peta Citra Satelit 

skala 1:5000 untuk kawasan yang akan diprioritaskan penangannya. Mitigasi bencana 

menjadi sangat signifikan dikelola dengan baik dengan bantuan Citra Satelit. Aplikasi 
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Citra Satelit dalam peta sebagai hasil penelitian akan membantu kelengkapan penyajian 

informasi lapangan berkaitan dengan historis kebencanaan, sebaran dan deliniasi, 

luasan, tipologi, klasifikasi, jenis dan indeks kawasan rawan bencana.  

 

IV 

HASIL KAJIAN RENCANA STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG  

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL RINJANI DAN SEKITARNYA 

 

 

4.1 Isu Strategis Penataan Ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya 

 

 Kawasan Rinjani dan sekitarnya mempunyai posisi yang strategis dalam konstelasi 

wilayah secara nasional dan regional. Posisi strategis tersebut dilihat dari kedudukannnya 

secara lebih luas adalah sebagai berikut: 

a. Secara nasional, kawasan Rinjani dan sekitarnya merupakan salah satu hutan lindung 

nasional yang ada di Indonesia; 

b. Taman Nasional Gunung Rinjani yang posisisnya ada didalam Kawasan Rinjani dan 

sekitarnya merupakan bagian dari 15 Taman Nasional yang ada di Indonesia; 

c. Kawasan Rinjani merumakan destinasi pariwisata prioritas nasional, salah satu wilayah 

yang ditunjuk sebagai KSPN dari 19 KSPN di Indonesia, serta ditunjuk sebagai salah 

pengembangan percepatan pariwisata di Indonesia, yaitu New Bali dari 19 New Bali yang 

ada di Indonesia; 

d. Sejak tahun 2018 Kawasan Rinjani pada Tahun 2018 telah ditetapkan oleh UNESCO 

sebagai salah satu dari 15 Geopark Nasional di Indonesia yang diakui sebagai Global 

Geopark UNESCO, sehingga menjadi salah satu  destinasi wisata nasional dan dunia. 

 KSN Rinjani dan sekitarnya merupakan KSN dengan sudut kepentingan fungsi dan 

daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan Permen PU no.15 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan RTR KSN, sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

dapat memiliki isu strategis nasional sebagai berikut: 

a. adanya kegiatan ekonomi yang masif dan kegiatan masyarakat adat/tradisional yang 

memanfaatkan SDA baik di daratan maupun di pesisir pantai dan laut, yang memberikan 

tekanan pada kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi; 

b. berkembangnya kebutuhan akan penelitian terhadap hutan hujan tropis yang memiliki 

keanekaragaman hayati yang sangat tinggi yang membutuhkan pelindungan; 

c. perubahan iklim global akibat kegiatan ekstraktif SDA khususnya kehutanan dan pola 

hidup masyarakat yang akan mengancam ketersediaan pangan, air, dan energi, 

pengembangan budi daya di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kelestarian fungsi 

kawasan hutan; 

d. menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya gangguan 

lingkungan terutama kekeringan, banjir, longsor, dan menurunnya kualitas air; 

e. tingginya laju deforestasi akibat konversi lahan hutan yang  diperparah dengan praktik 

pembalakkan hutan secara liar dan pertambangan liar; 

f. tingginya potensi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api di Indonesia 

akibat letak kawasan yang berada pada pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung 
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api aktif (ring of fire); dan 

g. kurangnya pengendalian terhadap perkembangan permukiman di kawasan rawan 

bencana, belum terbangunnya prasarana dan sarana, serta bangunan yang mampu 

meminimalisasi dampak bencana, dan masih belum optimalnya upaya mitigasi bencana. 

 

4.2 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya 
 

Guna Untuk mencapai tujuan di atas, maka kebijakan penataan ruang Kawasan 

Rinjani dan Sekitarnya terfokus pada 2 (dua) hal: 

a. Sebagai kawasan lindung serta pusat tata air Pulau Lombok kebijakannya diarahkan untuk 

mewujudkan lingkungan kawasan lindung di Kawasan Rinjani dan Sekitarnya yang lestari 

melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berbasis daya dukung 

lingkungan. 

b. Sebagai kawasan yang berbasis mitigasi bencana, serta mendukung kesejahteraan 

masyarakat kebijakannya diarahkan  untuk mewujudkan pemanfaatan ruang 

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana, serta dalam rangka mewujudkan 

komposisi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang serasi yang dapat 

memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan pelestarian Kawasan Rinjani dan Sekitarnya sebagai kawasan lindung serta 

pusat tata air Pulau Lombok dilaksanakan dengan strategi: 

a. merehabilitasi fungsi konservasi Kawasan Rinjani dan Sekitarnya untuk menjaga 

keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati beserta habitatnya; 

b. mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan lindung dan  kawasan resapan 

air; 

c. mewujudkan kawasan hutan lindung, taman nasional dan kawasan resapan air tinggi 

sebagai sebagai kawasan inti wilayah dalam rangka menjaga keseimbangan tata air, iklim 

makro dan lingkungan alam; 

d. mewujudkan kawasan hutan produksi dan kawasan resapan air sedang dan rendah 

sebagai kawasan penyangga dalam rangka perlindungan terhadap kawasan inti serta 

menjaga keseimbangan tata air; 

e. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan; 

f. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung 

di kawasan Rinjani dan Sekitarnya; 

g. membatasi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana di kawasan inti dalam 

rangka pelestarian kawasan yang tetap memperhatikan pelestarian sosial-ekonomi-

budaya masyarakat asli di lingkungan kawasan inti; dan 

h. mengem.bangkan dan memelihara prasarana sumber daya air di Kawasan Rinjani 

dan Sekitarnya  untuk memenuhi kebutuhan air baku Pulau Lombok. 
 

Sedangkan kebijakan pengembangan Kawasan Rinjani dan Sekitarnya yang berbasis 

mitigasi bencana, serta mendukung kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan strategi: 

a. menata dan mengendalikan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;  

b. mengembangkan fungsi kawasan budi daya di Kawasan Rinjani dan Sekitarnya berbasis 

mitigasi bencana; 

c. mengembangkan dan meningkatkan layanan sarana dan prasarana yang handal, ramah 
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lingkungan, dan adaptif terhadap bencana yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan 

kegiatan; 

d. mengembangkan sistem evakuasi bencana yang terintegrasi dengan sistem pusat 

pelayanan kegiatan dan sistem jaringan prasarana di Kawasan Rinjani; 

e. mengembangkan kegiatan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan pelibatan 

masyarakat pada kawasan yang telah ditetapkan, melalui pemanfaatan dan 

pengembangan potensi alam, keanekaragaman hayati, keunikan vulkanik, dan kekhasan 

sosial budaya masyarakat lokal; dan  

f. mengembangkan kegiatan pertanian dan perikanan yang berwawasan lingkungan 

yang bersinergi dengan kegiatan ekowisata 
 

Tujuan, Kebijakan dan strategi harus memiliki keterkaitan yang jelas, kemudian 

juga harus sesuai dengan prinsip dasar pengembangan kawasan rinjani yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, keterkaitan tujuan, kebijakan, strategi dan 

prinsip pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 1. Keterkaitan Tujuan, Kebijakan, Strategi dan  

Prinsip Pengembangan Kawasan Rinjani dan sekitarnya 

TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI 
PRINSIP 

PENGEMBANGAN 

Mewujudkan 
Ruang Kawasan 
Rinjani dan 
Sekitarnya yang 
menjamin 
kelestarian 
kawasan lindung 
serta pusat tata air 
Pulau Lombok, 
berbasis mitigasi 
bencana dan 
mendukung 
kesejahteraan 
masyarakat 
 

Pelestarian Kawasan 
Rinjani dan 
Sekitarnya sebagai 
kawasan lindung 
serta pusat tata air 
Pulau Lombok   

a. Merehabilitasi Fungsi 
Konservasi Kawasan Rinjani 
Dan Sekitarnya Untuk Menjaga 
Keberlanjutan Ekosistem Dan 
Keanekaragaman Hayati 
Beserta Habitatnya 

KONSERVASI 

b. Merehabilitasi Fungsi 
Konservasi Kawasan Rinjani 
Dan Sekitarnya Untuk Menjaga 
Keberlanjutan Ekosistem Dan 
Keanekaragaman Hayati 
Beserta Habitatnya 

KONSERVASI 

c. Mewujudkan Kawasan Hutan 
Lindung, Taman Nasional Dan 
Kawasan Resapan Air Tinggi 
Sebagai Sebagai Kawasan Inti 
Wilayah Dalam Rangka 
Menjaga Keseimbangan Tata 
Air, Iklim Makro Dan 
Lingkungan Alam 

KONSERVASI 

d. Mewujudkan Kawasan Hutan 
Produksi Dan Kawasan 
Resapan Air Sedang Dan 
Rendah Sebagai Kawasan 
Penyangga Dalam Rangka 
Perlindungan Terhadap 
Kawasan Inti Serta Menjaga 
Keseimbangan Tata Air 

KONSERVASI 
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TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI 
PRINSIP 

PENGEMBANGAN 

e. Mengembangkan Pengelolaan 
Kawasan Peruntukan Hutan 
Dengan Prinsip Berkelanjutan 

PEMBANGUNAN 
EKONOMI  

f. Mengendalikan Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dan 
pertambahan penduduk yang 
Berpotensi Mengurangi Fungsi 
Lindung Di Kawasan Rinjani 
Dan Sekitarnya 

KONSERVASI 

g. Membatasi Sistem Pusat 
Kegiatan Dan Sistem Jaringan 
Prasarana Di Kawasan Inti 
Dalam Rangka Pelestarian 
Kawasan Yang Tetap 
Memperhatikan Pelestarian 
Sosial-ekonomi-budaya 
Masyarakat Asli Di Lingkungan 
Kawasan Inti 

PEMBANGUNAN 
EKONOMI  dan 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

h. Mengembangkan Dan 
Memelihara Prasarana Sumber 
Daya Air Di Kawasan Rinjani 
Dan Sekitarnya  Untuk 
Memenuhi Kebutuhan Air Baku 
Pulau Lombok 

PEMBANGUNAN 
EKONOMI  dan 
KONSERVASI 

Pengembangan 
Kawasan Rinjani dan 
Sekitarnya yang 
berbasis mitigasi 
bencana, serta 
mendukung 
kesejahteraan 
masyarakat  

a. Menata dan mengendalikan 
kegiatan budidaya di kawasan 
rawan bencana 

KONSERVASI 

b. Mengembangkan fungsi 
Kawasan Budi Daya di 
Kawasan Rinjani dan sekitarnya 
berbasis mitigasi bencana 

PEMBANGUNAN 
EKONOMI  & 
KONSERVASI 

c. Mengembangkan dan 
meningkatkan layanan sarana 
dan prasarana yang handal, 
ramah lingkungan, dan adaptif 
terhadap bencana yang 
menghubungkan pusat-pusat 
pelayanan kegiatan 

PEMBANGUNAN 
EKONOMI  & 
KONSERVASI 

d. Mengembangkan sistem 
evakuasi bencana yang 
terintegrasi dengan sistem 
pusat pelayanan kegiatan dan 
sistem jaringan prasarana di 
Kawasan Rinjani 

KONSERVASI 

e. Mengembangkan kegiatan 
kepariwisataan yang 
berkelanjutan dengan pelibatan 
masyarakat pada kawasan 

PEMBANGUNAN 
EKONOMI  dan 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
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TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI 
PRINSIP 

PENGEMBANGAN 

yang telah ditetapkan, melalui 
pemanfaatan dan 
pengembangan potensi alam, 
keanekaragaman hayati, 
keunikan vulkanik dan 
kekhasan sosial budaya 
masyarakat lokal 

f. Mengembangkan kegiatan 
pertanian dan perikanan yang 
berwawasan lingkungan yang 
bersinergi dengan kegiatan 
ekowisata 

PEMBANGUNAN 
EKONOMI & 
KONSERVASI 

 

4.3 Konsep Pengaturan Ruang 
 

Tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan Rinjani dan sekitarnya 

menjadi landasan dalam mengembangkan konsep pengaturan ruang di Kawasan ini. 

Seperti sudah dibahas pada sub-bab terdahulu bahwa pendekatan pengembangan 

kawasan yang berdasarkan cagar biosefer menjadi landasan didalam konsep pengaturan 

ruang KSN Rinjani dan sekitarnya.  

Pembentukan Kawasan Inti, Kawasan Penyangga dan Kawasan Transisi  dilakukan 

dengan  memasukan kriteria tipologi yang ada di Kawasan Rinjani dan Sekitarnya,  yang 

mana:  

a. Tipologi Kawasan hutan lindung-taman nasional untuk rencana struktur ruangnya 

di tekankan pada pengendalian dan rencana pola ruangnya adalah dengan 

penentuan zona inti sebagai perlindungan terhadap kawasan lindung dan Taman 

nasional. 

b. Tipologi Kawasan Rawan Bencana utnuk rencana struktur ruangnya difokuskan 

pada sistem evakuasi bencana, sedangkan rencana pola ruangnya ditekankan 

pada pengaturan zona pada kawasan rawan bencana atau dapat kita sebut 

sebagai management bencana. 

c. Tipologi Kawasan Kritis lingkungan , rencana struktur ruangnya di tekankan pada 

prinsip pengendalian, sedangkan untuk rencana pola ruangnya ditekankan pada 

pengaturan komposisi yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budi 

daya, dalam hal Kawasan Rinjani ini lebih kepada tata air kawasan. 

 

Tabel 2.  Konsep Pengembangan Rencana Struktur dan Pola Ruang berdasarkan  
Tipologi sudut Kepentingan daya dukung lingkungan Hidup 

 

No Tipologi Delineasi 
Rencana Struktur 

Ruang  
Rencana Pola Ruang  
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No Tipologi Delineasi 
Rencana Struktur 

Ruang  
Rencana Pola Ruang  

1 Kawasan Hutan 
Lindung Taman 
Nasional  

Ditentukan Dengan 
Memperhatikan Kawasan 
Inti Dan Kawasan 
Penyangga  

Pengendalian 
Pembangunan 
Sistem Jaringan 
Prasarana Dan 
Sistem Pusat 
Pelayanan 

Penentuan Zona Pada 
KAWASAN INTI 
Dan Zona Pada 
KAWASAN 
PENYANGGA 

2 Kawasan 
Rawan 
Bencana 

Ditentukan Dengan 
Memperhatikan  Kawasan 
Rawan Bencana Dan  
Kawasan Evakuasi  

Difokuskan Pada 
Sistem Evakuasi  
Bencana  

Zona Pada Kawasan 
Rawan Bencana, 
Dan Zona Pada 
Kawasan Evakuasi  

3 Kawasan Kritis 
Lingkungan 
Dan Kawasan 
Ekosistem  

Ditentukan dengan 
memperhatikan WS/DAS 
dan  kawasan ekosistem 
beserta penyangganya  

Pengendalian 
pembangunan 
sistem jaringan 
prasarana dan 
sistem pusat 
pelayanan  

Pengaturan 
Komposisi Kawasan 
Lindung Dan Kawasan 
Budi Daya Yang 
Menjamin Keserasian 

 

Berdasarkan konsep pengembangan kawasan yang sesuai dengan cagar bisofer 

yang terdiri atas 3 kawasan, serta mempertimbangkan tipologi KSN dari sudut 

kepentingan daya dukung lingkungan hidup, maka diperlukan penetapan kawasan 

inti, kawasan penyangga dan kawasan transisi yang jelas di dalam  KSN ini dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

1. Kawasan Inti adalah kawasan di mana kegiatan lindung sebagai kegiatan utama 

KSN berada, baik yang  batasnya telah maupun belum ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan.  

2. Kawasan Penyangga adalah kawasan sekitar kawasan inti KSN, yang 

mempengaruhi fungsi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti baik 

secara langsung maupun tidak langsung.   

Kawasan penyangga/kawasan lingkungan hidup seringkali ditawarkan sebagai 

solusi konflik kepentingan konservasi keanekaragaman hayati di kawasan 

konservasi dengan kepentingan manusia di sekitarnya. Kawasan penyangga juga 

merupakan kawasan penting sebagai pendukung kawasan konservasi, dan 

merupakan daerah yang sangat potensial untuk dikelola guna mempertahankan 

kelestarian biodiversitas dan ekosistem taman nasional baik sebagai asset wisata 

alam, penyangga kawasan konservasi kawasan budi daya, sumber penghasil 

pangan, kayu bakar dan obat- obatan (Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi). 

Jika mengikuti Peraturan Buffer Zone untuk Hutan Lindung, yaitu  PP NO.6 tahun 

2007 tentang tata Hutan, maka buffer zone untuk kawasan Hutan lindung adalah 

500 m untuk yang jelas tata batas, namun untuk wilayah hutan yang tata 

batasnya belum jelas, maka  kawasan penyangga adalah 1.000m.  

3. Kawasan Transisi adalah kawasan sekitar kawasan penyangga, yang memiliki 

fungsi untuk mengembangkan kawasan budidaya secara optimal.   
 

Penentuan kawasan inti dan penyangga dilakukan dengan overlaying peta-peta yang 
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dinilai memberikan pengaruh terhadap pembentukan kawasan inti dan penyangga. 

Sedangkan untuk kawasan transisi merupakan wilayah yang masuk ke dalam delineasi 

KSN namun selain kawasan inti dan kawasan penyangga. Penentuan untuk kawasan 

inti dan penyangga secara detail dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pembentukan Kawasan Inti 

Untuk memenuhi syarat pembentukan kawasan inti berasarkan tipologi hutan 

lindung -taman nasional, Tipologi Kawasan Rawasn bencana serta tipologi kawasan 

ekosistem termasuk kawasan kritis maka dibuatlah overlay peta berikut: 

a. Peta hutan Lindung, yang mana seluruh hutan lindung masuk kedalam 

kawasan inti 

b. Peta Taman Wisata Alam, yang mana seluruh taman wisata alam merupakan 

kawasan inti 

c. Peta Taman Hutan Nasional Gunung Rinjani, yang mana seluruh TNGR masuk 

kedalam kawasan inti  

d. Peta Kawasan Resiko bencana tinggi, yang mana seluruh kawasan KRB II dan III 

serta rawan bencana gerakan tanah tinggi merupakan kawasan inti KSN 

e. Peta Kawasan Resapan Air Tinggi, yang  mana seluruh wilayah yang masuk 

kedalam kawasan resapan air tinggi menjadi kawasan inti. 
 

2. Pembentukan Kawasan Penyangga  

Untuk memenuhi syarat pembentukan kawasan penyangga, maka dilakukan 

overlay peta berdasarkan justifikasi berikut ini: 

a. Peta Kawasan Hutan. Seluruh kawasan hutan yang bukan kawasan lindung 

merupakan kawasan penyangga (yaitu kawasan hutan produksi tetap dan 

produksi terbatas) 

b. Peta Kawasan Resapan Air, yang  mana seluruh wilayah yang masuk kedalam 

kawasan resapan air sedang dan menengah menjadi kawasan penyangga 

c. Dengan menggunakan asumsi belum semua wilayah memiliki tata batas yang 

jelas, maka kawasan penyangga merupakan garis 1,000 m dari batas terluas 

kawasan inti dan  kawasan hutan lindung. 

 
  

Gambar 1 Pembentuk Kawasan Inti dan Penyangga 
KSN Kawasan Rinjani dan Sekitarnya 
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Dengan melakukan overlay beberapa peta tersebut,maka terbentuklah pembagian 

wilayah yang mengadopsi konsep pengembangan kawasan cagar biosfer, yang mana 

KSN Rinjani dan Sekitarnya terdiri atas beberapa kawasan berikut ini: 

a. Kawasan Inti:  

- zona dan kegiatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Zona lindung) 

- pembangunan prasarana pendukung diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

b. Kawasan Penyangga:  

- zona dan kegiatan budi daya terbatas (zona lindung, Hutan Produksi, Hutan 

Produksi Terbatas, Kawasan ekowisata) 

- pengendalian kegiatan, sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya 

yang berpotensi mengganggu kawasan inti  

c. Kawasan Transisi:  

- Pengembangan Zona dan kegiatan budi daya yang sesuai daya dukung lahan, 

diluar Kawasan rawan bencana 

- pengaturan pembangunan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

V 

 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN POKOK-POKOK MATERI  

MUATAN RAPERPRES 

 

 

5.1  Jangkauan Pengaturan 
 

Muatan materi Rencana Tata Ruang KSN sudah digariskan dalam peraturan Menteri 
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Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Muatan rencana tata ruang kawasan 

strategis nasional mencakup beberapa hal, yaitu: 

a. Ketentuan Umum, yaitu muatan arahan umum yang harus dipertimbangkan, yang berisi 

kedudukan RTR KSN dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan 

pembangunan nasional; fungsi dan manfaat RTR KSN; isu strategis nasional; tipologi 

KSN; dan muatan RTR KSN 

b. Ketentuan Teknis, yang merupakan arahan teknis yang harus dipertimbangkan dalam 

penyusunan RTR KSN, meliputi: delineasi KSN; fokus penanganan KSN;  skala peta KSN; 

muatan RTRKSN; hak, kewajiban, dan peran masyarakat; format penyajian; dan masa 

berlaku RTR.  

c. Prosedur Penyusunan RTR KSN yang meliputi: proses penyusunan; pelibatan pemangku 

kepentingan; dan pembahasan.  
 

Terkait dengan rujukan di atas, maka jangkauan pengaturan Peraturan Presiden tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah KSN Rinjani dan Sekitarnya meliputi: 

a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan KSN Rinjani dan Sekitarnya; 

b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya; 

c. Rencana Struktur Ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya; 

d. Rencana Pola Ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya; 

e. arahan pemanfaatan ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya; 

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya; 

g. pengelolaan KSN Rinjani dan Sekitarnya; dan 

h. peran masyarakat dalam penataan ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya; 

 

5.2  Arah Pengaturan 
 

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya berperan sebagai 

perangkat  operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Terkait dengan peran di atas, 

maka RTR KSN Rinjani dan Sekitarnya diarahkan agar berfungsi sebagai pedoman untuk: 

a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya; 

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Nasional 

Rinjani dan Sekitarnya; 

c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah 

kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan 

Sekitarnya; 

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Strategis Nasional Rinjani 

dan Sekitarnya; 

e. Penataan Ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Strategis Nasional 

Rinjani dan Sekitarnya; 

f. pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya; dan 

g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Strategis Nasional 

Rinjani dan Sekitarnya dengan kawasan sekitarnya. 
 

     Terkait dengan peran dan fungsinya, maka tujuan penataan ruang Kawasan Strategis 

Nasional Rinjani dan Sekitarnya diarahkan untuk terwujudnya  ruang Kawasan Rinjani dan 

Sekitarnya yang menjamin kelestarian kawasan lindung serta pusat tata air Pulau Lombok 
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berbasis mitigasi bencana, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.  
 

    Untuk mencapai tujuan di atas, maka kebijakan penataan ruang Kawasan Rinjani dan 

Sekitarnya terfokus pada 2 (dua) hal: 

a. Sebagai kawasan lindung serta pusat tata air Pulau Lombok kebijakannya diarahkan untuk 

mewujudkan lingkungan kawasan lindung di Kawasan Rinjani dan Sekitarnya yang lestari 

melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berbasis daya dukung 

lingkungan. 

b. Sebagai kawasan yang berbasis mitigasi bencana, serta mendukung kesejahteraan 

masyarakat kebijakannya diarahkan  untuk mewujudkan pemanfaatan ruang 

berbasis mitigasi dan adaptasi bencana, serta dalam rangka mewujudkan 

komposisi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang serasi yang dapat 

memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 
\ 

 

           Kebijakan pelestarian Kawasan Rinjani dan Sekitarnya sebagai kawasan lindung serta 

pusat tata air Pulau Lombok dilaksanakan dengan strategi: 

a. merehabilitasi fungsi konservasi Kawasan Rinjani dan Sekitarnya untuk menjaga 

keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati beserta habitatnya; 

b. mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan lindung dan  kawasan resapan 

air; 

c. mewujudkan kawasan hutan lindung, taman nasional dan kawasan resapan air tinggi 

sebagai sebagai kawasan inti wilayah dalam rangka menjaga keseimbangan tata air, iklim 

makro dan lingkungan alam; 

d. mewujudkan kawasan hutan produksi dan kawasan resapan air sedang dan rendah 

sebagai kawasan penyangga dalam rangka perlindungan terhadap kawasan inti serta 

menjaga keseimbangan tata air; 

e. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan; 

f. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung 

di kawasan Rinjani dan Sekitarnya; 

g. membatasi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana di kawasan inti dalam 

rangka pelestarian kawasan yang tetap memperhatikan pelestarian sosial-ekonomi-

budaya masyarakat asli di lingkungan kawasan inti; dan 

h. mengem.bangkan dan memelihara prasarana sumber daya air di Kawasan Rinjani 

dan Sekitarnya  untuk memenuhi kebutuhan air baku Pulau Lombok. 
 

          Sedangkan kebijakan pengembangan Kawasan Rinjani dan Sekitarnya yang berbasis 

mitigasi bencana, serta mendukung kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan strategi: 

a. menata dan mengendalikan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;  

i. mengembangkan fungsi kawasan budi daya di Kawasan Rinjani dan Sekitarnya berbasis 

mitigasi bencana; 

j. mengembangkan dan meningkatkan layanan sarana dan prasarana yang handal, ramah 

lingkungan, dan adaptif terhadap bencana yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan 

kegiatan; 

k. mengembangkan sistem evakuasi bencana yang terintegrasi dengan sistem pusat 

pelayanan kegiatan dan sistem jaringan prasarana di Kawasan Rinjani; 

l. mengembangkan kegiatan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan pelibatan 

masyarakat pada kawasan yang telah ditetapkan, melalui pemanfaatan dan 
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pengembangan potensi alam, keanekaragaman hayati, keunikan vulkanik, dan kekhasan 

sosial budaya masyarakat lokal; dan  

m. mengembangkan kegiatan pertanian dan perikanan yang berwawasan lingkungan 

yang bersinergi dengan kegiatan ekowisata 

 

5.3  Ruang Lingkup Materi Muatan 
 

      Materi muatan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Kawasan Strategis 

Nasional (KSN) Rinjani dan Sekitarnya diatur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  Ruang 

lingkup Raperpres meliputi: 

1. Bab I tentang Ketentuan Umum  

Dalam  ketentuaan umum ini dimuat: 

a. pengertian istilah, dan frasa yang paling sering disebutkan dalam Raperpres; dan 

b. Ruang lingkup Raperpres 

2. Bab II  tentang  Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Serta Cakupan KSN Rinjani dan   

Sekitarnya 

Bab ini memuat ketentuan mengenai: 

a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang  

b. cakupan KSN Rinjani dan Selitarnya, yang mencakup 3 (tiga) kawasan, yaitu: 

(1) kawasan inti; 

(2) kawasan penyangga; dan  

(3) kawasan pengembangan. 

3. Bab III  tentang  Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang KSN  Rinjani dan 

Sekitarnya 

Bab ini mengatur :  

a. tentang tujuan penataan ruang,  

b. kebijakan penataan ruang, dan  

c. strategi penataan ruang. 
 

4. Bab IV   tentang Rencana Struktur Ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya  

Bab ini mengatur 2 hal, yaitu: 

a. rencana sistem pusat pelayanan kegiatan, yang meliputi pusat pelayanan kegiatan 

primer; dan pusat pelayanan kegiatan sekunder. 

b. rencana sistem jaringan prasarana, yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem 

jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, 

infrastruktur prasarana sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana permukiman.  

5. Bab V tentang   Rencana Pola Ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya:  

Bab ini mengatur 2 hal, yaitu: 

a. pola ruang kawasan lindung, yang meliputi pola ruang: 

(1) Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 

(2) Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan setempat; 

(3) Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan konservasi;  

(4) Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan lindung geologi; dan  

(5) Zona Lindung 5 (Zona L5) yang merupakan kawasan lindung lainnya. 
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Masing-masing zona di atas, dibagi lagi menjadi sub zona dan sub-sub zona yang 

lebih kecil. 
 

b. pola ruang kawasan budi daya, yang meliputi pola ruang: 

(1) Zona Budidaya 1 (Zona B1) yang merupakan zona permukiman perkotaan; 

(2) Zona Budidaya 2 (Zona B2) yang merupakan zona permukiman perdesaan; 

(3) Zona Budidaya 3 (Zona B3) yang merupakan zona pertanian dan perikanan; dan 

(4) Zona Budidaya 4 (Zona B4) yang merupakan zona hutan produksi.  

Masing-masing zona di atas juga dibagi lagi menjadi sub zona dan sub-sub zona yang 

lebih kecil.  
 

Selanjutnya dicantumkan pula pengaturan Rencana Pola Ruang dengan  

memperhatikan mitigasi bencana sebagai upaya pencegahan terhadap bencana alam 

dengan tujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas 

kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. 

Rencana Pola Ruang dengan  u paya pencegahan terhadap bencana alam ini 

meliputi: 

a. kawasan rawan bencana dengan tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau 

dampak paling tinggi; dan  

b. kawasan rawan bencana lainnya. 
 

Adapun kawasan rawan bencana (KRB) yang diatur dalam rencana pola ruang adalah; 

a. Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Berapi, yang meliputi KRB III, KRB II, dan 

KRB I. 

b. Kawasan Rawan Bencana (KRB) Lainnya, yang meliputi: 

(1) kawasan rawab bencana gempa bumi; 

(2) kawasan rawan bencana banjir; 

(3) kawasan rawan bencana tsunami; 

(4) kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi; 

(5) kawasan rawan bencana kekeringan; dan 

(6) kawasan rawan bencana kebakaran hutan. 
 

6. Bab IV tentang  Arahan Pemanfaatan Ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya  

Bab ini mengatur: 

(1) indikasi program utama, yang mel;iputi indikasi program utama perwujudan struktur 

ruang dan indikasi program utama perwujudan pola ruang. 

(2) indikasi sumber pendanaan; 

(3) indikasi instansi pelaksana; dan 

(4) indikasi waktu pelaksanaan. 
 

7. Bab VII tentang  Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya 

Bab ini mengatur 6 hal, yaitu: 

a. arahan peraturan zonasi, yang meliputi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang 

dan arahan peraturan zonasi untuk pola ruang. 

b. arahan perizinan,  

c. arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 

d. arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan  

e. arahan pengenaan sanksi. 
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8. Bab VIII tentang Pengelolaan KSN Rinjani dan Sekitarnya, yang berisi ketentuan mengenai 

mengenai pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang; 

pelaksanaan pemantauan kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat; pemantauan pelaksanaan perbaikan kualitas 

lingkungan hidup; dan pelaporan kinerja perwujudan Rencana Tata Ruang. 
 

9. Bab IX   tentang Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang KSN Rinjani dan Sekitarnya, 

yang berisi ketentuan mengenai peran masyarakat pada tahapan:  

a. perencanaan tata ruang; 

b. pemanfaatan ruang; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang. 
 

10. Bab X tentang Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali, yang berisi ketentuan mengenai  

 jangka waktu berlakukan RTR KSN Rinjani dan Sekitarnya adalah selama 20 (dua puluh) 

tahun dan peninjauan kembali dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pada 

tahun kelima. 

11. Bab XI   tentang Ketentuan Peralihan  
 

12. Bab XII  tentang Ketentuan Penutup  

 

 

VI 

KESIMPULAN & REKOMENDASI 

 

 

6.1. Kesimpulan 
 

Sesuai dengan paparan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kawasan Rinjani dan sekitarnya memenuhi kriteria sebagai Kawasan Strategis Nasional 

(KSN)  dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang 

disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, diantaranya: 

(1) Gunung Rinjani merupakan kawasan Suaka Margasatwa yang ditunjuk oleh 

Gubernur Hindia Belanda pada Tahun 1941. (Surat Keputusan Nomor 15 

Staatsblad Nomor 77 tanggal 12 Maret 1941) 

(2) Ditunjuknya Gunung Rinjani sebagai Taman Nasional Berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan SK.298/menhut-II/2005 Tentang Penetapan luasan taman 

nasional gunung Rinajani Jo No. 280/Kpts-VI/1997 Tentang penunjukan Taman 

Nasional Gunung Rinjani seluas 41.330 hektare yang merupakan hutan konservasi. 

(3) Kawasan Rinjani merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan 42 desa, 

merupakan hulu, dan  menjadi satu-satunya sumber air untuk 54 sungai atau 

sekitar dari 90 persen sungai yang berperanan penting dalam mensuplai air di 

Pulau Lombok. 

(4) Merupakan Kawasan dengan rawan bencana mengingat Gunung Rinjani masih 

merupakan Gunung yang aktif dengan jenis letusan yang eksplosif. Tiga potensi 

bahaya geologi di kawasan Gunung Rinjani, yaitu, potensi gempa bumi, tanah 

longsor, dan gunung api (erupsi) 



EXECUTIVE SUMMARY                                                                               

36 
  

 
 

(5) Kawasan Rinjani pada tahun 2018 mendapat dua predikat internasional oleh 

UNESCO, yaitu menjadi bagian dari jaringan geopark dunia, Unesco Global 

Geopark (UGG) dan status cagar biosfer. 

b. Secara umum ada 3 (tiga) tipologiyang melekat KSN Rinjani dan Sekitarnya,  yang isu-

su strategisnye berbeda antara satu dengan yang lainnya, yaitu: 

(1) KSN Rinjani dan Sekitarnya termasuk Tipologi Hutan Lindung Taman Nasional 

karena memenuhi kriteria: merupakan tempat perlindungan keanekaragaman 

hayati; merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi 

perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau 

diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 

memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun 

berpeluang menimbulkan kerugian negara; memberikan perlindungan terhadap 

keseimbangan iklim makro; menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas 

lingkungan hidup; sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan 

mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. 

Isu-isu strategis yang berkembang terkait dengan penyusunan RTR Kawasan 

Rinjani dan Sekitarnya sebagai KSN dengan tipologis dan sudut kepentingan 

perlindungan lingkungan hidupan adalah: pemanfaatan SDA yang memberikan 

tekanan terhadap keanekaragaman  hayati; kebutuhan akan penelitian terhadap 

hutan hujan tropis; dampak lingkungan akibat perubahan iklim global; 

menurunnya daya dukung lingkungan, dan/atau tingginya laju konversi lahan 

hutan 

(2) KSN Rinjani dan Sekitarnya termasuk Tipologi Kawasan Rawan Bencana karena 

memenuhi kriteria: sangat menentukan dalam perubahan rona alam; dan  

mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Isu-isu strategis 

yang berkembang terkait tipologi ini adalah: tingginya laju konversi lahan hutan, 

tingginya potensi bencana, dan/ atau kurangnya pengendalian permukiman di 

kawasan rawan bencana 

(3) KSN Rinjani dan Sekitarnya termasuk Tipologi Kawasan Ekosistem Lahan Kritis 

karena memenuhi kriteria: merupakan tempat perlindungan keanekaragaman 

hayati; merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi 

perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau 

diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 

memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun 

berpeluang menimbulkan kerugian negara; memberikan perlindungan terhadap 

keseimbangan iklim makro; menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas 

lingkungan hidup; rawan bencana alam nasional; dan/atau sangat menentukan 

dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap 

kelangsungan kehidupan. 

Isu-isu strategis yang berkembang terkait tipologi ini adalah: pemanfaatan SDA 

yang memberikan tekanan terhadap keanekaragaman hayati; kebutuhan akan 

penelitian terhadap hutan hujan tropis; dampak lingkungan akibat perubahan 

iklim global; menurunnya daya dukung lingkungan;  tingginya laju deforestasi 
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akibat konversi lahan hutan, dan/atau tingginya potensi bencana. 

c. Tujuan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya diarahkan 

untuk terwujudnya  ruang Kawasan Rinjani dan Sekitarnya yang menjamin kelestarian 

kawasan lindung serta pusat tata air Pulau Lombok berbasis mitigasi bencana, dan 

mendukung kesejahteraan masyarakat. Bagian Kesatu 

Untuk mencapai tujuan di atas, maka kebijakan penataan ruang Kawasan Rinjani dan 

Sekitarnya terfokus pada 2 (dua) hal: 

(1) Sebagai kawasan lindung serta pusat tata air Pulau Lombok kebijakannya 

diarahkan untuk mewujudkan lingkungan kawasan lindung di Kawasan Rinjani 

dan Sekitarnya yang lestari melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya 

alam yang berbasis daya dukung lingkungan. 

(2) Sebagai kawasan yang berbasis mitigasi bencana, serta mendukung 

kesejahteraan masyarakat kebijakannya diarahkan  untuk mewujudkan 

pemanfaatan ruang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana, serta dalam rangka 

mewujudkan komposisi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang serasi yang 

dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

 

6.2. Rekomendasi  
 

Naskah Akademik beserta draft Rancangan Peraturan Presiden  tentang 

Rencana Tata Ruang  Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya merupakan 

naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil perencanaan tata ruang  

Kawasan Strategis Nasional Rinjani dan Sekitarnya yang dapat dipertanggungjawabakan 

secara ilmiah. Naskah akademik ini secara keseluruhan merekomendasikan perlunya 

segera diterbitkan Peraturan Presiden  tentang Rencana Tata Ruang  Kawasan Strategis 

Nasional Rinjani dan Sekitarnya sebagai pedoman perencanaan pembangunan, 

pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang hingga tahun 2040. Sebagai 

kelengkapannya Naskah akademik ini juga disertai dengan draft Rancangan Peraturan 

Presiden dimaksud.  

Rancangan Peraturan Presiden ini perlu segera diajukan ke Sekretariat Negara 

untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna 

dilakukan pembahasan antar kementerian/lembaga, dilakukan harmonisasi dengan 

peraturan perundang-undangan lain secara vertical maupun horizontal, serta diproses 

penerbitannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Nantinya setelah diterbitkannya 

Raperpres ini, maka perlu disusun dan terbitkan  peraturan-peraturan teknis untuk 

mengatur pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, 

diperlukan sosialisasi yang menyeluruh untuk semua kalangan atau pemangku 

kepentingan (stakeholder) terkait. 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA: 
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