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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap individu berhak untuk mendapat tempat tinggal serta 

berkehidupan yang layak. Rumah merupakan salah satu faktor yang bisa 

mempengaruhi perkembangan hidup manusia baik itu pada kebutuhan 

sandang, pangan, papan maupun kesehatan. Disebabkan oleh semakin 

berkembang dan bertambahnya tempat tinggal penduduk, maka tanah atau 

lahan menjadi semakin menyempit. Untuk itu, tempat tinggal yang 

mempunyai suasana nyaman, bersih dan strategis sangat dibutuhkan pada 

saat ini. Apartemen merupakan tempat yang tepat untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat saat ini. Di negara-negara maju, apartemen menjadi 

tempat biasa dimana orang tinggal. Akan tetapi, di Indonesia apartemen 

masih tergolong tempat tinggal yang elit dan eksklusif, sehingga dapat 

dipastikan bahwa hanya orang-orang tertentulah (ekonomi menengah 

keatas) yang dapat menempati/ tinggal di apartemen tersebut. 

Saat ini Kota Malang dapat dikatakan terkena imbas dari 

modernisasi yang terjadi di Indonesia. Dapat dikatakan demikian karena 

telah berdiri sebuah apartemen di lokasi yang cukup strategis di kota 

malang yakni Apartemen Menara Soekarno-Hatta. Akan tetapi 

pembangunan apartemen ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat 

luas. Masalahnya adalah karena letak apartemen ini berbatasan dengan 
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Sungai Brantas, sehingga bagaimana resiko teknis pembangunan di lahan 

ini serta bagaimana pula ekosistem pada lingkungan patut dipertanyakan.  

Sebagian besar air hujan yang turun ke permukaan tanah, mengalir 

ke tempat-tempat yang lebih rendah dan setelah mengalami bermacam-

macam perlawanan akibat gaya berat, akhirnya melimpah ke danau atau ke 

laut. Suatu alur yang panjang di atas permukaan bumi tempat mengalirnya 

air yang berasal dari hujan yang disebut alur sungai. Dan perpaduan antara 

alur sunga i dan aliran air di dalamnya disebut sungai.1 Sungai tidak saja 

hanya memenuhi satu kebutuhan utama yaitu air minum, tetapi juga alat 

transportasi, gudang makanan bagi ikan serta merupakan penyuplai air 

bagi pada daerah pertanian yang subur. Dalam Pasal 1 Poin 11 Permen PU 

No. 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat 

Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai dinyatakan bahwa2: 

Daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai 
termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk 
mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 

 

Dalam Permen ini juga diatur tentang kriteria penetapan garis 

sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, sungai bertanggul 

di dalam kawasan perkotaan, sungai tidak bertanggul di luar kawasan 

perkotaan dan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.  

Lokasi pembangunan Apartemen Menara Soekarno-Hatta berada di 

sempadan Sungai Brantas yang melintasi Jalan Soekarno-Hatta. 

                                                                 
1 Suyono Sosrodarsono, 1994, Perbaikan dan Pengaturan Sungai, PT Pradnya Paramita Jakarta, 
hal, 1 
2 Lihat Pasal 1 Poin 11 Permen PU No. 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan dan Sungai, 
Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai  
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Kedalaman sungai di daerah tersebut sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 

30 meter.3 

Sungai Brantas di Kota Malang masuk ke dalam kriteria sungai tak 

bertanggul di kawasan perkotaan. Untuk itu sesuai dengan permen diatas 

ditetapkan garis sempadan sungainya adalah sekurang-kurangnya 15 meter 

dihitung dari tepi sungai yang telah ditetapkan. Berdirinya bangunan di 

sepanjang Sungai Brantas di kota Malang memang hal yang biasa. 

Sungai pada umumnya telah menurun kualitasnya atau tercemar. 

Pemanfaatan luas dan disarankan di dalam pengembangannya (bendung, 

bangunan pengambil) diperhitungkan berbagai pemanfaatan tersebut. Dari 

segi pengelolaaan kualitas air, maka jenis ini sangat kompleks sehingga 

memerlukan studi tiap sungai terutama yang potensial pemanfaatannya. Di 

dalam hal ini pengelolaan kualitas air perlu merupakan bagian master plan 

pengembangan dan pemanfaatan air suatu Daerah Aliran Sungai. 4 

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan 

penduduk di kota Malang, maka kebutuhan akan lahan untuk mendirikan 

tempat tinggal semakin besar. Di kota Malang sebagai salah satu kota 

besar di Propinsi Jawa Timur memiliki beberapa sungai besar yang 

mengalir di berbagai wilayah. Maka tidak mengherankan jika semakin 

banyak orang yang tinggal di daerah bantaran sungai, baik orang-orang 

yang tinggal sejak lama ataupun penghuni baru di daerah tersebut. Hal ini 

perlu diperhatikan mengingat daerah bantaran sungai rawan terjadi 

                                                                 
3 Bibin Bintariadi, Pembangunan Apartemendi Malang Dinilai Merusak Lingkungan, 
http://hileud.com/pembangunan-apartemen-di-malang-dinilai-merusak-lingkungan.html, diakses 
pada tanggal 29 April 2011 
4 Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, Hukum Tata Lingkungan, UGM Press, hal. 245  
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longsor. Pembangunan pemukiman yang tidak mempertimbangkan segi 

keamanan, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kelongsoran. 5 

Dengan bertambahnya bangunan Apartemen Menara Soekarno-

Hatta yang mempunyai ketinggian 45 meter (15 La ntai) dan 2 Basement 

menjadi pertimbangan akan dampak-dampak teknis yang akan terjadi, 

karena sempadan sungai menjadi beban atas bangunan 15 lantai mengingat 

bahwa Sungai Brantas mempunyai kapasitas aliran air yang cukup besar 

sehingga jika pembangunan Apartemen 15 lantai ini diteruskan maka akan 

berdampak bahaya juga, terlebih-lebih ketika curah hujan meningkat. 

Kapasitas air yang besar akan mengikis tanah-tanah daerah sempadan 

sungai itu. Disamping itu, tertera pada pasal 12 Permen PU No. 

63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat 

Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai6: 

Pada daerah sempadan dilarang: 
1.  Membuang sampah, limbah padat atau cair;  
2.  Mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat 

usaha.  
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu 

permasalahan yang penulis akan gunakan sebagai judul dalam 

permasalahan penelitian skripsi yaitu: 

“KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBANGUNAN 

APARTEMEN DI SEMPADAN SUNGAI DITINJAU DARI 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 63/ PRT/ 1993 

                                                                 
5 H. Eri Andrian Yudianto, I Wayan Mundra, Penelitian stabilitas lereng bantaran sungai brantas 
pada sta. Embong brantas – sta. Polehan, diakses di http://sipil.itn.ac.id/penelitian/66-
penelitian15.html, diakses pada tanggal 29 April 2011 
6 Lihat Pasal 12 Permen PU No. 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah 
Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai  
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TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH SEMPADAN 

DAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH 

PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI” (Studi Kasus pada 

Pembangunan Apartemen Menara Soekarno-Hatta Malang) 

 

B. Permasalahan  
 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan 

adalah: 

1. Bagaimanakah pendirian Apartemen di daerah Sempadan Sungai 

menurut Permen PU No. 63/ PRT/ 1993 Tentang Garis Sempadan dan 

Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas 

Sungai? 

2. Dampak apakah yang timbul setelah Apartemen Menara Soekarno 

Hatta didirikan? 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin penulis peroleh dari penelitian ini adalah 

untuk:  

1. Mengetahui pendirian Apartemen di daerah Sempadan Sungai 

menurut Permen PU No. 63/ PRT/ 1993 Tentang Garis Sempadan dan 

Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan 

Bekas Sungai. 

2. Memprediksi dampak yang akan timbul setelah Apartemen Menara 

Soekarno Hatta didirikan.  
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D. Kegunaan Penelitian 

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat: 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam hal mendirikan bangunan di 

daerah sempadan sungai bagi pihak yang bersangkutan yaitu 

developer, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum. 

2. Sebagai bahan kajian bagi para peneliti untuk melakukan penelitian 

yang lebih mendalam seputar pendirian bangunan di daerah sempadan 

sungai di kota Malang sehingga didapatkan solusi dan inovasi untuk 

dapat me lestarikan Sungai. 

 

E. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan 

dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat, dimana metode 

yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. 

Adapun metode yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Ada 2 (dua) Apartemen di Kota Malang yaitu Inez Apartemen yang 

terletak di Jalan DI Panjaitan No. 68 Malang dan Menara Soekarno-

Hatta yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Malang, akan tetapi lokasi 

yang dipilih dalam rangka penelitian penulisan ini adalah di 

Apartemen Menara Sukarno Hatta karena pembangunan terletak di 

daerah sempadan sungai dan tidak sesuai dengan Permen PU No. 

63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat 



7 
 

Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Sedangkan 

pembangunan Inez Apartemen mempunyai letak di pinggir jalan raya, 

jauh dari sungai dan tidak melanggar Permen PU No. 63/PRT/1993 

Tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah 

Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menitik beratkan 

perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. 

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji berlakunya aturan 

hukum ketika diterapkan di masyarakat atau melihat realita yang 

terjadi di masyarakat. 

3. Sumber Data/ Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh saat peneliti melakukan 

penelitian, yaitu dengan cara bertanya langsung atau wawancara 

kepada pengembang, pembuat kebijakan tentang pembangunan 

apartemen di daerah sempadan sungai dan perundang-undangan 

antara lain: Permen PU No. 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan 

dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai 

dan Bekas Sungai, Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1991 

Tentang Sungai, Peraturan Daerah Kota Malang No 17 Tahun 2001 

Tentang Konservasi Air. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 
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Tentang RTRW Kota Malang, serta AMDAL Apartemen Menara 

Soekarno Hatta Malang. 

b.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan 

studi kepustakaan dengan jalan mengumpulkan sejumlah 

keterangan atau fakta secara langsung melalui buku-buku, 

perundang-undangan, media massa/ cetak.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data di lapangan penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Interview atau wawancara dilakukan dalam rangka untuk 

memperoleh data secara akurat dengan langsung mengadakan tanya 

jawab dengan : 

1. Moch. Arif Hidayat, Kabid P2 PU Dinas Perizinan Kota 

Malang 

2. Kapto, warga sekitar Apartemen Menara Soekarno Hatta 

Malang 

3. Bambang Catur Nusantara, D irektur Eksekutif Wahana 

Lingkungan Hidup Jawa Timur  

4. Purnawan D Negara, Koordinator Wahana Lingkungan Hidup 

Simpul Malang 

b.  Studi kepustakaan yaitu melakukan pencatatan terhadap data-data, 

buku-buku, karya ilmiah, masyarakat, dan pendapat para ahli. 
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c. Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap posisi atau letak 

apartemen serta proses pembangunannya. 

5. Analisa Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi 

lapangan maupun studi kepustakaan telah dipandang cukup, maka 

penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yang 

sebagaimana mendeskripsikan kualitatif yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti 

dan dipelajari secara utuh dan mendalam mengenai permasalahan 

yang dikaji kemudian mendasarkan pada te ori yang ada dalam 

kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan.  

 

F. Sistematika Penulisan  

 Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, 

permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan diuraikan Tinjauan Tentang Sungai, Tinjauan 

Tentang Garis Sempadan Sungai, Tinjauan Tentang Apartemen, 
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Tinjauan Tentang Perizinan, serta Teori Tentang Penegakan 

Hukum.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan yang diteliti 

serta pemaparan hasil penelitian terhadap data-data yang berkaitan 

dengan permasalahan yakni bagaimanakah pendirian Apartemen di 

daerah Sempadan Sungai menurut Permen PU No. 63/PRT/1993 

Tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, 

Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai serta bagaimana 

penerapan sanksi apabila Apartemen didirikan di daerah Sempadan 

Sungai.  

BAB IV PENUTUP 

 Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik 

dari penulisan, serta saran yang peneliti berikan yang berkaitan 

dengan harapan dapat menjadi masukan terhadap pihak-pihak yang 

terkait. 

 

 

 

 

 

 


