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Abstrak

Penataan ruang dalam satu lokasi ekosistem memerlukan perencanaan
yang cermat. Pertimbangan aspek fisik dan aspek sosial serta kelestarian
lingkungan menjadi pengikat keberhasilan pembangunan. Upaya
implementasi pembangunan dalam era otonomi daerah dimana rencana
pembangunan lebih desentralis memungkinkan peluang – peluang bagi
suatu wilayah adminsitratif yang bersebelah dengan wilayah adminitratif
lainnya dalam satu ekosistem untuk lebih cermat dan hati – hati dalam
menetapkan perencanaannya. Data – data spasial dan data statistik yang
komprehensif semestinya menjadi landasan berpijak dalam perencanaan.
Seiring perkembangan teknologi, pengumpulan dan proses analisis data
spasial lebih mudah dilakukan. Teknologi penginderaan jauh dan Sistem
Informasi Geografis yang berbasis pemetaan dapat dijadikan sebagai media
analisis yang dapat diandalkan.

Kebijakan rencana penataan ruang dalam era desentralisasi
berlandaskan pada data/informasi spasial memberikan solusi dalam
memecahkan konflik tata ruang di suatu wilayah yang merugikan wilayah
lainnya. Para perencana dan pembuat kebijakan duduk bersama
menetapkan perencanaan sehingga diharapkan meminimalisir konflik yang
terjadi.

Kata kunci: Tata ruang, spasial, konflik, otonomi daerah
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Pendahuluan
Beberapa tahun belakangan ini seolah sudah menjadi langganan bagi

Ibukota Negara Kita kedatangan banjir yang telah meminta korban relatif
besar. Kerugian tidak hanya secara materi, psikologis, hingga nyawa
sekalipun. Tetapi memberikan perseden kurang baik terhadap kontinuitas
pembangunan jangka panjang. Prasarana yang disiapkan termentahkan
kembali oleh kehadiran bencana sehingga perlu dibuat penataan ulang (re-
design) yang tentunya berkontribusi terhadap beban kerugian yang semakin
besar.

Jika kita ikuti perkembangannya berbagai upaya sudah dilakukan untuk
mengurangi dampak bencana rutin tersebut. Namun penanggulangan
seolah tidak beranjak dari kemajuan tahun – tahun sebelumnya sehingga
korban terus mengalami peningkatan pada bencana berikutnya.
Permasalahan klasik yang selalu jadi bahan gunjingan terbatas pada
dualisme bahkan lebih mengenai kebijakan rencana tata ruang wilayah
antara wilayah hulu yang dianggap daerah pengirim banjir yang letaknya
berada di wilayah Bogor dan Cianjur provinsi Jawa Barat dan daerah hilir
sebagai daerah korban kiriman banjir dari hulu yang mencakup wilayah DKI
Jakarta. Sistem desentralisasi yang sudah diterapkan di negara ini dianggap
turut juga menelikung kekuasaan wilayah Kabupaten/Kota bahkan propinsi
untuk membatasi diri atau dibatasi oleh wilayah lain yang seolah menutup
komunikasi diantara keduanya. Pemberdayaan wilayah dengan dalih
kesejahteraan masyarakat seakan menjadi keniscayaan dengan/tanpa
harus menilik dampak bagi daerah sekitarnya. Dengan kata lain, para
pembuat kebijakan, mulai dari perencanaan sampai pengelolaan
pembangunan terjebak dalam pemikiran dikotomis antara perencanaan
untuk rakyat terbanyak dengan perencanaan untuk pertumbuhan ekonomis.

Dilema paradigmatis antara pembelaan terhadap kepentingan rakyat
tebanyak dengan prioritas pada pertumbuhan ekonomi menjadi sorotan
utama terhadap kasus – kasus yang muncul belakangan ini. Dari kasus yang
sudah terjadi, ada kecenderungan para perencana dan birokrat lebih
memilih pertumbuhan ekonomi sebagai alasan perencanaan pembangunan.
Mereka menganggap bahwa konflik tata ruang atau tata guna lahan dapat
diredam melalui pemberian peluang bagi tegaknya kegiatan ekonomi skala
besar yang diyakini akan memberikan dampak kesejahteraan dari
pertumbuhan ekonomi. Anggapan tersebut dewasa ini teruji keliru karena
konflik – konflik kebijakan tersebut telah menimbulkan korban yang lebih
besar. Pembangunan daerah yang tidak lagi integral dengan pembangunan
nasional, dalam hal ini pemberlakuan otonomi daerah telah mendorong
konflik bisa terus berkelanjutan, jika masing – masing pihak (wilayah
administratif) tetap mempertahankan “kedaulatan wilayahnya”. Otonomi
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daerah selama ini seolah diartikan bahwa pembangunan semuanya
berlokasi di daerah bukan di pusat. Menurut catatan Sibero (1985) dalam
Sukendra Martha (1995: 2) menyatakan bahwa dalam menentukan aspirasi
potensi dan prioritas daerah hendaknya melihat tiga dimensi dalam satu
kesatuan. Ketiga dimensi tersebut yaitu, pertama secara horizontal harus
merupakan perwujudan asas pemerataan ke seluruh pelosok tanah air;
kedua secara vertikal harus mampu mewujudkan hubungan serasi antara
pembangunan sektoral dengan pembangunan regional/daerah; ketiga
keseluruhan pembangunan daerah benar – benar merupakan satu
kesatuan dalam rangka wawasan nusantara yaitu terbinanya Indonesia
dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankamnas. Dari
pernyataan tersebut jelaslah bahwa desentralisasi harapannya tidak
sekedar bergumul dengan kepentingan wilayahnya saja tetapi harus juga
melihat lebih luas pada taraf regional dan nasional.

Sudaryono (1995: 2) menyatakan bahwa konflik tata ruang dan tata
guna lahan yang muncul di daerah – daerah terutama dengan intensitas
pembangunan tinggi (kota) dilatar belakangi oleh penganutan paradigma
dan praktik perencanaan yang mendua antara perencanaan untuk rakyat
terbanyak dengan perencanaan untuk pertumbuhan ekonomi.

Konflik tata ruang di beberapa negara sebenarnya juga menjadi suatu
polemik tersendiri. Kita tahu di beberapa negara di Eropa dibuat kebijakan
bahwa daerah bawah (hilir) dapat melakukan tuntutan secara materi apabila
daerah di atasnya telah menimbulkan kerusakan alam yang berdampak
terhadap daerah di bawahnya. Masyarakat daerah bawah memiliki alat ukur
yang disimpan di aliran sungai daerah perbatasan yang masuk ke
wilayahnya. Alat tersebut dapat menghitung debit air yang masuk dan
mendeteksi pencemaran yang terjadi di sungai tersebut. Jika suatu waktu
aliran air meningkat dari batas kesepakatan atau tingkat pencemaran
meningkat dari batas toleransi maka daerah di atasnya harus bertanggung
jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran tersebut.
Kesadaran terhadap dampak negatif yang berpotensi muncul dari suatu
kondisi alam maupun perubahan penggunaan lahan yang turut merubah
kualitas lahan telah diantisipasinya. Mereka saling menjaga dalam hal ini
turut serta bertanggung jawab atas permasalahan yang mungkin muncul.
Sedikit berbeda kejadiannya dengan di negara kita. Euphoria kekuasaan
dalam konteks desentralisasi masih agak kental melekat pada kebijakan
pembangunan di tingkat daerah. Dampak negatif yang muncul akibat dari
pembangunan di suatu wilayah dan menjadi masalah bagi wilayah lainnya
tidaklah menjadi hambatan ketika secara ekonomis masih
menguntungkannya.
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Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk hubungan antar berbagai aspek
sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumberdaya buatan, social,
ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, Hankam, fungsi lindung dan
budi daya, estetika lingkungan, yang ujud produknya adalah arahan
peruntukan ke dalam kawasan yang mempunyai fungsi lindung dan
budidaya, antara lain adalah pola lokasi, sebaran permukiman, tempat
kerja, industri serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan
(Penjelasan pasal 1 angka 2, dan penjelasan pasal 14 Undang – undang
tentang Penataan Ruang Tahun 1992). Penjelasan undang – undang ini
menggambarkan bahwa tujuan pola pemanfaatan ruang adalah sebagai
fungsi lindung dan budidaya. Artinya kebijakan – kebijakan pembangunan
harus diarahkan pada tujuan tersebut. Keseimbangan ekologi turut menjadi
pertimbangan mendasar, karena kerugian ekologi biasanya akan
berlangsung secara kontinyu dalam kurun waktu yang relatif lama.

Pembangunan di daerah seharusnya dilakukan secara hati – hati dan
cermat. Ketidaksinkronan dalam merencanakan pembangunan akan
menjadi boomerang bagi daerah bersangkutan. Pembangunan diupayakan
agar tidak berbenturan antara program pembangunan sektoral dengan
program pembangunan daerah/regional. Adanya koordinasi dengan wilayah
lain yang berpotensi menerima dampak semestinya dilibatkan dalam
membuat kebijakan. Masalah perencanaan pembangunan dalam hal ini
berkaitan dengan analisis yang memerlukan data – data dan informasi yang
tepat. Peran data dan informasi spasial terlebih di sini mempunyai peran
yang strategis terutama kesesuaianya dengan kondisi geografis lapangan
yang ada. Data – data statistik yang dikumpulkan secara tertulis seringkali
dijadikan sebagai informasi statis. Data dari peta dan penginderaan jauh
merupakan data/informasi dinamis yang dapat dimanfaatkan untuk
menunjang kegiatan perencanaan tata ruang dalam pembangunan di
daerah.

Tata Ruang Wilayah
Menurut Undang – undang no 24. tahun 1992 tentang penataan ruang,

pengertian tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang
baik direncanakan atau tidak. Kegiatan penataan ruang meliputi proses
perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Menurut Condroyono (1995;2) menambahkan bahwa selain ketiga
kelompok kegiatan tersebut, penataan ruang juga dikelompokkan dalam
satuan batas wilayah administrasi nasional.

Kebijakan tata ruang daerah diarahkan guna pencapaian optimalisasi
pemanfaatan daerah yang didasarkan atas kondisi, potensi serta kegiatan
daerah yang ada dan diperkirakan akan berkembang di daerah
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bersangkutan. Pengelolaan tata ruang di Indonesia dewasa ini seolah
menjadi bagian terpisah antara satu kabupaten/kota dengan lainnya.
Perbedaan wilayah administratif menjadi penyulit bagi wilayah lain
melakukan komplain atas dampak pembangunan yang terjadi di wilayah
lainnya. Mengingat bahwa penataan ruang di suatu daerah akan
berpengaruh pada daerah yang lain, yang pada gilirannya akan
mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Dalam penataan ruang
sering kurang memperhatikan keseimbangan dan keserasian lingkungan
sekitar. Oleh karena itu perencanaan tata ruang menuntut
dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Kendala yang ada saat ini, acuan penataan ruang masih banyak yang
mengandalkan data yang kadaluwarsa, tidak akurat dan kurang tepat guna.
Data belum terdokumentasi secara sentral dan peta yang dijadikan dasar
perencanaan belum tersedia. Diperparah lagi nafas otonomi yang berpusat
pada kebijakan parsial daerah nampak begitu begitu kentara dijadikan
dasar dalam kebijakannya. Sinergitas ekologi, sosial dan budaya sebagai
cerminan dalam memperhitungkan dampak pembangunan masih
tersamarkan oleh keuntungan materi yang diperoleh dari pembangunan.

Menurut Widoyo Alfandi (1995; 2-3) praktik penyusunan dan
penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang selama ini terjadi
kurang mempergunakan atau mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut;
(1) informasi geografi (2) analisis spasial (3) aspek yuridis, (4) kewenangan
instansi/birokrasi (5) pengaturan/kebijakan penataan ruang, (6)
kebijaksanaan penyelenggaraan penataan ruang, (7) aspek perizinan dan
status penguasaan sumberdaya alam, dan (8) perundang – undangan yang
berlaku. Masih ditambahkan oleh Widoyo, bahwa salah satu kekurangan
penataan ruang di negara ini yaitu informasi geografi tidak tersedia dalam
jumlah yang cukup sesuai dengan Kriteria kawasan. Banyak data spasial
dibuat dengan tidak mengindahkan hakekat skala peta.

Pola pemanfaatan ruang disusun berdasarkan hasil deliniasi suatu
wilayah berdasarkan kriteria kawasan lindung dan budidaya yang
mempertimbangkan/dipengaruhi oleh rencana pembangunan pemerintah
dan swasta, rencana struktur wilayah, status penguasaan tanah dan
perizinan, rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang lebih tinggi dan RTRW
pemda yang bersebelahan dan rencanan tata guna sumberdaya alam
lainnya. Susunan pola pemanfaatan ruang ini dapat disajikan dalam
berbagai bentuk seperti peta atau buku. Setidaknya sajian dalam peta
maupun buku harus melingkup data dan fakta daerah yang akurat, rencana
pemanfaatan ruang, dan kebijakan penataan ruang.

Penataan ruang dan pengelolaan wilayah di Indonesia semenjak
diberlakukan otonomi daerah merupakan fenomena yang relatif baru,
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sehingga banyak dijumpai ketimpangan – ketimpangan dan penyimpangan
dari berbagai rencana. Dari berbagai kasus yang terkait keruangan akhir –
akhir ini seperti di sebutkan di awal menunjukan bahwa penataan ruang
harus dilakukan secermat mungkin. Penataan ruang semestinya
memperhatikan situasi lingkungan strategis dan perkembangan dalam skala
global, regional, dan nasional. Disamping itu juga perencanaan penataan
ruang pada hakekatnya harus berorientasi pada masa depan. Oleh karena
itu kondisi data dan informasi lingkungan termasuk peta yang tersedia
sangat berpengaruh dan sangat menentukan bobot rencana pengembangan
wilayah yang diwujudkan dalam rencana tata ruang daerah bersangkutan.
Data/informasi yang sangat diperlukan yaitu data/informasi spasial daerah
yang bersangkutan.

Informasi Spasial dalam Penataan Ruang
Upaya implementasi penataan ruang, khususnya dalam konteks otonomi

daerah yang kebijakannya berazas dekonsentrasi dan pembangunannya
bersifat desentralistis perlu ditunjang dengan data – data spasial dan
statistic yang komprehensif. Informasi spasial dalam penataan ruang yang
mencakup aspek ekologis dan administratif yang berorientasi pada lokasi,
jarak, arah, luas, dan kerapatan merupakan data yang dikeluarkan berwujud
peta. Peta diharapkan dapat memberikan bantuannya dengan menyajikan
informasi dari unsur – unsur yang ada di muka bumi. Informasi spasial yang
lebih mengawali dalam hal ini adalah peta dasar. Apalagi luas wilayah
territorial kita terdiri atas 30% daratan dan 70% perairan (Suparka : 1990,
dalam Sukendra Martha (1995;5) menuntut kejelian dan kecermatan dalam
penelaahannya. Kita dapat mengumpulkan berbagai informasi peta lain
yang lebih tematis sehingga pada akhirnya peta – peta tersebut dapat di
overlay dan menghasilkan suatu produk yang akan memberikan informasi
spasial yang akurat. Sistem informasi spasial yang lengkap dengan tetap
berbasis pada informasi peta melalui upaya tumpang susun adalah
menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG merupakan sebuah
sistem yang mampu menjadi rujukan perencanaan, karena dapat
menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai faktor menjadi suatu
tujuan yang dikehendaki (Sukendra Martha: 1988). Kemampuan Sistem
Informasi Geografis dalam mengkombinasikan informasi tematis geografis
berupa berbagai lapisan (layer) dengan berbagai data atribut dalam rangka
menganalisa, menjelaskan, mengevaluasi, mendesain atau merancang
kebutuhan tata guna lahan tertentu atau perubahan penggunaan lahan
memudahkan melakukan penataan tata ruang di suatu wilayah. Oleh karena
itu akurasi dan informasi data yang kekinian menjadi andalan suatu hasil
perencanaan menghasilkan produk yang baik.
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Kumpulan peta yang diolah melalui SIG ini merupakan pendekatan
paling rasional yang dapat menjadi alat penataan ruang suatu wilayah. Peta
berperan sebagai penyaji informasi spasial yang paling representatif dalam
masalah ini. Informasi tematis berupa kondisi fisik suatu wilayah seperti
jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, erodibilitas, curah hujan,
penggunaan lahan, kondisi geologis, dan kedalaman tanah efektif dapat
dijadikan sebagai suatu informasi yang dapat dikonversikan ke dalam
bentuk peta. Selain itu kondisi sosial dan perkembangan teknologi juga
dapat menjadi rujukan terhadap informasi spasial wilayah yang
bersangkutan. Informasi Jadi, berdasarkan kumpulan data tersebut SIG
merupakan suatu metoda analisis data yang dilakukan dengan prinsip –
prinsip geografis dengan jalan penampakan data yang diperoleh. Metode
analisis inilah yang digunakan untuk pengambilan keputusan, melakukan
optimasi, peramalan daerah potensial, pembuatan peta tematik, dan
sekaligus analisis dampak lingkungan

Pola hubungan antara data, Sistem Informasi Geografis (SIG), dan
proses pengambilan keputusan menurut A Pinem (1995;5) disajikan dalam
bentuk diagram pada gambar 1 di bawah.

Gambar 1.
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Model basis data SIG Tata Ruang (sumber; A. Pinem (1995))

Peran data spasial jelaslah memberikan kemudahan bagi pembuat
kebijakan maupun perencana pembangunan untuk dijadikan sebagai
rujukan dalam pengambilan keputusan. Tentunya dibuat perencanaan
tidaklah semata untuk kepentingan “kesejahteraan” di wilayah tertentu saja
tetapi juga meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan dari suatu
kebijakan pembangunan terhadap daerah di sekitarnya. Konflik penataan
ruang yang terjadi akhir – akhir ini merupakan kasus yang perlu penanganan
segera sebelum kerugian yang semakin besar terjadi. Tidaklah menjadi
tanggung jawab daerah saja sendiri melalui dalih desentralisasi tetapi sudah
menjadi kasus pemerintah pusat untuk terlibat menyelesaikannya. Informasi
spasial memberikan data/informasi yang komplek dan lebih akurat.
Perkembangan teknologi semakin memudahkan para ahli penataan ruang
dalam memberikan sumbangan keputusan – keputusannya lebih dapat
dipertanggung jawabkan.

Integrasi teknologi penginderaan jauh yang menghasilkan peta lokasi
suatu wilayah dipadukan dengan Sistem Informasi Geografis merupakan
salah satu alternatif informasi spasial yang up to date. Pengolahan
pemetaan dengan basis komputer yang marak belakangan ini lebih
memudahkan dalam mengumpulkan data – data spasial. Kemajuan
teknologi ini mengantarkan kita lebih mudah dalam menganalisis kondisi
tata ruang di suatu wilayah dan menunjang proses perencanaan terutama
pengumpulan dan penyediaan data spasial. SIG dengan basis komputer
(digital) ini mampu menyediakan data secara temporal sampai dengan data
mutakhir dengan cepat. Ketepatan dan kecepatan data yang dihasilkan
diharapkan dapat menggantikan posisi peta – peta manual yang tingkat
akurasinya sudah mulai memudar. Selama ini memang teknologi ini belum
berkembang meluas di masyarakat. Meskipun demikian terobosan –
terobosan untuk memberikan data/informasi spasial kepada masyarakat
secara langsung tanpa harus menempuh pendidikan khusus sudah mulai
berkembang. Ada beberapa situs di internet yang dapat diakses bebas oleh
masyarakat yang memberikan informasi langsung kondisi riil informasi
spasial suatu wilayah. Perubahan – perubahan yang terjadi dan kondisi
kualitas lahan di suatu wilayah dapat diikuti perkembangannya tanpa harus
turun ke lapangan.

Rujukan informasi spasial ini dapat dimanfaatkan oleh daerah – daerah
yang berkonflik terkait penataan ruang dan dampak dari pembangunan.
Mereka diharapkan duduk bersama memberikan rasional kejadian suatu
kasus dengan bantuan informasi spasial yang terbaru. Dipertegas Sukendra
Martha (1995; 4) Pentingnya informasi spasial sebagai rujukan dalam
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keberhasilan pembangunan otonomi daerah sangat dirasakan mengingat
kebutuhan data, ketiadaan dan keterbatasan dalam bentuk data keruangan
memang masih menjadi permasalahan nasional yang masih dihadapi.

Peran informasi spasial dalam konflik penataan ruang
Berdasarkan gambaran di atas, setidaknya informasi spasial menjadi

pereda ketegangan dalam konflik penataan ruang. Dalam hal ini, informasi
spasial digunakan sebagai rujukan dalam penataan ruang. Terutama dua
atau lebih wilayah administratif yang mengandung potensi dampak yang
dapat merugikan masyarakat lintas batas administratif. Wilayah tersebut
tentunya memiliki keterkaitan ekosistem secara alamiah. Misalnya air dalam
suatu Daerah Aliran Sungai akan lebih mengikuti batas – batas alamiah
daripada batas administrasi. Oleh sebab itu dalam penataan ruang, kajian
mengenai daerah administratif yang terikat dalam satu ekosistem tetap
perlu mendapat perhatian tersendiri. Otonomi daerah perlu untuk memacu
pembangunan di daerah dan mengurangi jalur birokrasi. Namun kebijakan
yang terkait penataan ruang dalam satu kesatuan ekosistem alamiah dan
melewati batas administrasi wilayah lain perlu memperhatikan
data/informasi spasial sebagai dasar membuat kebijakan.

Data spasial ini akan memberikan gambaran dan arahan dalam
perencanaan penataan ruang dalam pembangunan. Telah disinggung di
atas, bahwasannya pola pemanfaatan ruang akan terkait erat dengan
perencanaan penataan ruang. Penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang wilayah harus dilaksanakan dengan cermat dan didukung oleh data
spasial yang akurat. Salah satu bentuk pengolahan data spasial yaitu
dengan menggunakan kriteria dan penetapan kawasan, zonasi penggunaan
lahan yang dirinci dalam kelas – kelas kesesuaian lahan untuk berbagai
lahan digambar dalam peta kelas kesesuaian lahan yang dikerjakan
menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) baik berbasis
Komputer maupun secara manual.

Pembuat kebijakan dapat menentukan arah pengembangan yang akan
dicapai, dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya
tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan dan mampu
mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu
wilayah perencanaan. Penetapan rencana tata ruang yang menjadi final
keputusan pada akhirnya tidaknya menjadikan pembangunan menjadi
lancar melainkan menimbulkan bibit konflik dalam wilayah administrasinya
terlebih bagi region wilayah tersebut. Prinsip yang perlu diingat adalah azas
penataan ruang/tata guna tanah yaitu keadilan, perlindungan hukum,
persamaan, keterbukaan, aman, tertib, lancar, dan sehat untuk daerah
perkotaan, sedangkan azas lestari/berkelanjutan, optimal, selaras,
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seimbang, pemanfaatan ruang bagi kepentingan bersama secara terpadu,
dan pemanfaatan ganda atas tanah diberlakukan di daerah perdesaan
(Pasal 2 UU Penataan ruang tahun 1992). Azas ini setidaknya memberikan
kontribusi terhadap kelestarian ekosistem pada lingkup kota dan desa
sebagai suatu kesatuan wilayah di negara ini.

Peran infomasi spasial yang dijadikan landasan diharapkan memberikan
penjelas bahwasannya ada keterikatan sistem dalam suatu lingkup
kehidupan yang berbasis lokasi. Keterikatan dalam satu lokasi ekosistem
dan secara hierarki pemerintahan biasanya lokasi yang berdekatan berada
dalam satu sistem kebijakan yang lebih tinggi misalnya dalam satu provinsi
bahkan negara. Melalui informasi spasial ini pada akhirnya pembangunan
dapat mempererat hubungan antar penduduk dalam satu wilayah
adminsitratif maupun diluarnya, terlebih dapat turut serta menjaga
kelestarian lingkungan.

Penutup
Tata ruang daerah merupakan kompleksitas berbagai aspek dalam

pembangunan yang terintegrasi dan sinergis. Keseimbangan dan
keterpaduan dalam melihat berbagai aspek yang diwujudkan dalam bentuk
ketetapan rencana tata ruang harus menjadi pilihan yang tepat. Meskipun
pilihan tersebut merupakan jalan yang sulit dan berliku dengan berbagai
hambatannya. Perbedaan kepentingan, heterogenitas aspek sosial, dan
pemahaman konsep pelestarian yang menghadang menjadi tantangan
tersendiri untuk maju kembangnya pembangunan. Sinergitas antara
perencana dan pemilik kebijakan (pemerintah) dengan kondisi lingkungan
sekitar dalam lingkup sektoral, regional, maupun dalam satu kesatuan
ekosistem merupakan upaya yang tepat dapat membantu susksesnya
pembangunan wilayah. Disamping memperkecil resiko konflik yang
didasarkan heterogenitas tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaannya dalam penataan
ruang minimal harus memperhatikan:
1. Kearifan terhadap aspek fisik lahan sehingga kelestarian dan fungsi

lahan terjaga secara baik
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk wilayah bersangkutan
3. Mengurangi konflik sosial dan kepentingan terutama dalam satu lokasi

ekosistem
Dalam penataan ruang di daerah di era desentralisasi perlu data spasial

dari sumberdaya, analisis ekologis yang berwawasan lingkungan. Kondisi
data dan informasi lingkungan, termasuk peta sangat berpengaruh dan
menentukan bobot rencana pengembangan wilayah (tata ruang). Informasi
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spasial sebagai pendekatan rasional dalam upaya implementasi penataan
ruang khususnya dalam era otonomi akan berperan secara baik apabila :

1. mempunyai data dasar spasial yang baik
2. mempunyai kemampuan dalam pemetaan seperti, penginderaan

jauh dan intrepretasi, mengoperasikan Sistem Informasi Geografis
3. Sumber daya manusia yang baik
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