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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A.  Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah 

dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya 

mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. 

Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap 

pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses 

yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan 

penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. 

Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika 

top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro 

menjadi tindakan konkrit atau mikro.
16

  

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan 

administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
17

 Sedangkan 

Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu 

maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle 

menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan 

                                                           
16
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dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah 

siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. 

Implemantasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan 

yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah 

hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan 

untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan.Tujuan dan 

sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang 

bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. 

Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk 

mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna 

mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini 

bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab 

pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat: (1) kebijakan yang 

diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) dapat diimplementasikan 

dengan baik.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan menurut karakternya 

adalah langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program dalam 

proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, 

kinerja dan program publik. Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam 

praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan 

oleh para politisi, konsultan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. 

Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan 

dengan baik, hal ini dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam 
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mengahadapi kemajuan masa yang akan datang. Kebijakan diciptakan untuk 

mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati bersama. 

1. Model Implementasi Kebijakan  

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model 

yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat 

pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang 

sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan 

kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan 

sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah 

ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya 

dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi 

kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. 

Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang 

seringkali diterapkan. Pada umumnya ,model-model tersebut menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan 

pada pencapaian kebijakan. 

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh 

Grindle dikenal dengan “Implementation as a Political and Administrative 

Process”. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan 

publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu 
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tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.
18

 Pengukuran keberhasilan 

tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu:  

Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai 

dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian 

tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan 

kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok 

sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga 

sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi 

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation) Isi kebijakan meliputi: (1) interest affected, yaitu 

kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) type of 

benefits, yaitu jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang 

dihasilkan, (3) extend of change envision, yaitu  seberapa besar perubahan 

yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus 

mempunyai skala yang jelas, (4) site of decission making, yaitu, letak 

pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, 

(5) program implementer, yaitu  implementasi kebijakan atau program yang 

harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) resources 

commited, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi 

kebijakan dapat berjalan dengan baik.  

Isi implementasi meliputi : (1) power, interest and strategy of actor 

involved,  yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat;, 
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(2) institution an regime characteristic, yaitu, karakteristik lembaga dan 

rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi 

kebijakan dijalankan, dan (3) compliance and responsiveness, yaitu sejauh 

mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi 

implementasi kebijakan yang dilakukan. 

Gambar : 2.1 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut 

(Merilee S. Grindle. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third 

World, Princeton University Press, New Jersey, p. 11) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Merilee S. Grindle, 1980 : 11.(data diolah) 

 

Implementasi kebijakan dipengaruhi : 

A. isi kebijakan 

1. Kepentingan kelompok sasaran 

2. Tipe Manfaat 

3. Derajat perubahan yang 

diinginkan 

4. Letak pengambilan keputusan 

5. Pelaksanaan program 

6. Sumberdaya yang dilibatkan 

B. lingkungan implemntasi  
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strategi aktor yang terlibat 

2. Karektiristik lembaga dan 
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3. Kepatuhan dan daya tangkap 
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Hasil kebijakan  

a. Dampak pada 
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penerimaan masyarakat  
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Berdasarkan penjelasan gambar diatas mengenai model Grindle ini, 

T.B. Smith mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus 

diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh pembuat kebijakan.
19

 

Pada gambar 2 terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang 

jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan 

diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan 

dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi 

kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan 

konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi 

dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran 

program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik 

individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan 

adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. 

Dalam konteks kebijakan relokasi pemukiman Kampung pulo, 

Pemprov DKI Jakarta  mempunyai tujuan untuk menormalisasi sungai 

ciliwung yang merupakan daerah resapan air, dalam hal ini juga normalisasi 

dilakukan karena lokasi pemukiman kampung pulo sangat dekat dengan 

bantaran sungai ciliwung. Untuk kebijakan relokasi dan normalisasi sungai 

ciliwung ini sudah di rancang programnya sejak tahun 2013, akan tetapi 
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implementasi dari kebijakan relokasi dan noermalisasi sungai ciliwung yang 

digagas oleh Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penolak pada saat akan 

dilaksanakannya kebijakan tersebut, dikarenakan kesalapaham tentang 

kebijakan pemerintahn untuk memberikan ganti rugi pada masyarakat 

kampung pulo yang terkena dampak dari kebijakan relokasi dan normalisasi 

sungai ciliwung. Hal ini terjadi karena perubahan dasar hukum yang terjadi 

pada saat kebijakan relokasi akan dilaksanakan sehingga penolakan tersebut 

dilakukan oleh masyarakat kampung pulo. Dengan adanya penolakan  pada 

kebijakan relokasi dan normalisasi sungai ciliwung, Pemprov DKI Jakarta 

berketetapan untuk melanjutkan kebijakan tersebut. Untuk ukuran tingakat 

keberhasilan dari kebijakan relokasi dan noermalisasi dilihat setelah 

kebijakan tersebut di implemntasikan dilapangan, sejauh yang peneliti 

ketahui melalui observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahawa 

untuk sekarang kebijakan tersebut berdampak positif walaupun masih 

banyak yang harus di evaluasi lagi dari Pemprov DKI Jakarta mulai dari 

dampak bagi masyarakat kampung pulo yang telah pindah ke rusunawa 

dalam hal ini adalah perubahan lingkungan, pola pikir, dan perekonomian 

masyarakat kampung pulo yang diketahiu secara garis besar penghasilan 

warga kampung pulo dapat dikatakan dibawah rata-rata bila dilihat dari jenis 

pekerjakan yang dilakukan oleh warga kampung pulo saat ini.  

Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan 

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi 

suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi 
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dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan 

kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan 

kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan 

organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan 

berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi 

pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya 

yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap 

suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan 

akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, 

jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, 

sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga 

aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil 

langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap 

masyarakat. 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti lebih tertarik 

untuk menganut model dan pandangan tentang implementasi kebijakan dari 

Grindle, Merilec S, yang menjelaskan makna implementasi kebijakan 

sebagai berikut. 
20

 

“implementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan 

kebijakan public yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, 
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tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi 

untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu 

kebijakan. Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan 

penciptaan “policy delivery system” yang menghubungan tujuan 

kebijakan dengan output atau outcomes tertentu. Implementasi  

kebijakan  merupakan  suatu  fungsi  dari  implementasi  program  

dan  berpengaruh  terhadap  pencapaian  outcome‐ nya. Oleh karena  

itu  studi  terhadap proses implementasi  kebijakan  hampir  selalu  

menggunakan  metode  investigasi  dan  analisis  

dari aktivitas program.” 

B. Proses Implementasi Kebijakan  

Implemntasi megacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk 

menggubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola oprasional serta 

berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaiman yang 

telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya adalah uapaya 

pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program 

dilaksanakan 

Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang 

bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga 

menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan soaial. Dalam tataran 

praktis, implementasi kebijkan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. 
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Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan 

peraturan  perundangan, peklasanaan keputusan oleh instansi pelaksana, 

ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata 

keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebgaimana 

yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas 

kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi 

setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, 

metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat 

diterima serta dijalankan. 
21

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan  

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak 

faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat faktor, yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) 

disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor ersebut juga saling 

berhubungan satu sama lain.
22

 

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik 

apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian 

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. 
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Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan 

mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, 

kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan 

fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana 

merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi 

didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran 

pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. 

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan 

diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, 

yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah 

untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang 

dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima 

kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan 

terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa 

kebijakan dibuat secara sah; dan (4) awalnya suatu kebijakan dianggap 

kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut 

dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
23

 

D. Teori Perencanaan Pembagunan  

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahap awal dalam proses 

pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan 

merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif dan 
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aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan 

strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak, dan mampu 

menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengatasi tuntutan 

perubahan baik eksternal maupun internal, serta disusun berdasarkan fakta 

riil dilapangan.
24

 

Dengan demikian di dalam perencanaan ataupun perencanaan 

pembangunan perlu diketahui lima hal pokok. Pertama, adalah 

permasalahan-permasalahan pembangunan suatu negara atau masyarakat 

yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat 

diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber-sumber 

daya lainnya. Kedua, adalah tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai. 

Ketiga, adalah kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran 

rencana dengan melihat penggunaan sumber- sumbernya dan pemilihan 

alternatif yang terbaik. Keempat, penterjemahan dalam program-program 

atau kegiatan-kegiatan usaha yang konkrit. Kelima, jangka waktu pencapaian 

tujuan. Dalam penetapan tujuan dan terutama dalam mencapai tujuan 

tersebut, ada tiga unsur penting dari perencanaan yang meminta perhatian 

yaitu perlunya koordinasi, terdapat konsistensi antara berbagai variabel 

sosial ekonomi suatu masyarakat, dan penetapan skala prioritas. 

 

 

                                                           
24 Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. 2004. “Perencanaan Pembagunan Daerah : Strategi Menggali 

Potensi dalam Otonomi Daerah”. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.  
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E. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012  

Dalam kurun waktu 10 tahun sejak dilaksanakannya Rencana 

UmumTata Ruang DKI Jakarta 1999-2010 yang ditetapkan Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 

Jakarta telah terjadi berbagai perkembangan eksternal maupun internal yang 

sangat berpengaruh terhadap dinamika perkembangan Jakarta. 
25

 

Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia sebagaimana 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 memiliki 

kedudukan, peran serta fungsi yang sangat luas dalam konteks internasional, 

nasional, regional, dan lokal. Di samping itu, Jakarta sendiri sebagai suatu 

daerah dan sebagai kota metropolis harus mampu menyelenggarakan 

pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sekaligus 

dapat menjadi cerminan citra budaya bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensi 

dari kedudukan ini, maka kota Jakarta secara menerus mengalami 

perkembangan yang sangat dinamis dalam bidang sosial, ekonomi dan 

politik. Perkembangan ini telah berpengaruh pula kepada sistem dan struktur 

perekonomian, sosial dan politik yang berakibat kepada perubahan fisik 

kotanya. Dari perkembangan ini telah muncul nilai-nilai baru serta 

kebutuhan akan perubahan sistem dan struktur dari yang sebelumnya. 

Perkembangan yang terjadi tersebut berimplikasi kepada perubahan 

pemanfaatan dan penggunaan ruang sehingga struktur dan pola ruang 
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Provinsi DKI Jakarta memerlukan penyesuaian dengan mengingat beberapa 

hal utama sebagai berikut. 

A. Adanya keterbukaan dan keleluasaan bagi masyarakat umum 

dan investor serta pemerintah daerah selaku pembangun dan 

pengendali pembangunan kota untuk memilih dan menentukan 

fungsi dan lokasi sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan 

ruang yang diharapkan.  

B. Keunggulan kota Jakarta yang memiliki kelengkapan prasarana 

dansarana komunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan 

kota lainnyamenyebabkan Jakarta memiliki daya tarik 

invenstasi lebih tinggi. 

C. Jakarta berpeluang lebih luas untuk mengakomodasikan gejala 

globalisasi perekonomian kota. Peran Jakarta yang multi-fungsi 

dan berskala pelayanan luas (baik internasional, nasional, 

regional maupun lokal) menyebabkan makin tingginya 

pemusatan berbagai kegiatan perkotaan di berbagai kawasan 

yang sudah mapan. 

D. Terjadinya pertumbuhan struktur dan pola ruang dalam kurun 

waktudan tahapan yang berbeda sementara rencana 

pembangunan sebagaimana yang diprogramkan di dalam 

Rencana Pembangunan sedang berjalan. 

E.  Adanya perubahan iklim yang antara lain ditandai dengan 

semakin meningkatnya suhu pemanasan bumi, di masa datang 
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perubahan iklim ini perlu diantisipasi baik melalui upaya 

mitigasi maupun upaya adaptasi serta upaya untuk 

meningkatkan kontribusi Jakarta melalui penurunan produksi 

gas rumah kaca. 

F. Sebagai kota pada daerah delta dengan 13 aliran sungai dan 

dipengaruhi oleh pasang surut, pengembangan Jakarta perlu 

memperhatikan tantangan dan kendala daerah detail melalui 

pengelolaan tata air, analisis resiko bencana, dan perbaikan 

ekosistem. Delta city sendiri dapat diartikan sebagai sebuah 

kota yang berada pada mulut sungai (muara sungai) yang 

umumnya beberapa kawasannya berada di bawah permukaan 

laut dan dengan adanya perubahan iklim akan semakin 

terancam. Walaupun demikian, keberadaan sungai dan laut 

menyebabkan sebuah delta city memiliki keunggulan strategis 

karena kemudahan transportasinya.  

G. Semakin meningkatnya keterkaitan eksosistem dengan kota 

sekitaran, yaitu Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, Puncak, dan 

Cianjur (selanjutnya disingkat Bodetabekpunjur) terutama 

berkaitan, tata air, pergerakan lalu lintas, ekonomi, dan 

kependudukan. Adanya permasalahan yang menjadi perhatian 

semua pihak pada saat ini dan diperkirakan akan semakin berat 
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bebannya di masa datang terutama terkait dengan permasalahan 

kemacetan dan banjir.
26

 

Dalam mengantisipasi perkembangan tersebut serta untuk menjaga 

kelanggengan pemanfaatan dan penggunaan ruang secara optimum, akan 

diperlukan adanya suatu perangkat perencanaan, yaitu RTRW DKI Jakarta 

2030, yang dapat mengatur, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan 

kota Jakarta sesuai dengan dinamika perkembangan tersebut serta sesuai 

dengan ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

perlunya penataan ruang yang penyelenggaraannya berdasarkan asas: 

keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, 

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan 

kemitraan, pelindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, 

serta akuntabilitas. 

Mengingat dinamika dan tantangan di atas, serta asas penataan ruang, 

maka RTRW DKI Jakarta 2030 disusun dengan prinsip pengelolaan 

pertumbuhan (growth management), bukan pembangunan biasa, basis 

perencanaan fungsional adalah megapolitan Jabodetabekpunjur, pergeseran 

dari stakeholders ke shareholders. Selain itu, dengan terbitnya Undang- 

undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional, Perpres Nomor 54 tahun 158 2008 tentang Penataan Ruang 

                                                           
26

 Ibid hlm 15 
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Kawasan Jabodetabek punjur, maka RTRW DKI Jakarta 2030 ditambahkan 

beberapa muatan baru sebagai berikut: 

a. pengenalan sistem baru dari sistem kebebasan kebijaksanaan untuk 

menentukan dan memilih sesuatu (discretionary system) menjadi 

sistem taat peraturan dan perundangan di dalam menentukan dan 

memilih sesuatu (regulatory system); 

b. penetapan secara khusus struktur ruang dan pola ruang di dalam 

pengembangan penataan ruang. Penyesuaian pola penyebaran 

pusat kegiatan, berdasarkan nomenklatur pola ruang; 

c. perumusan muatan khusus untuk kawasan strategis; 

d. penetapan muatan tentang pemanfaatan ruang yang berisi indikasi 

program dan pembiayaan 5 tahunan; 

e. penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

f. pentingnya keterpaduan dengan Bodetabekpunjur; dan 

g. memasukkan muatan sistem transportasi umum, pedestrian, ruang 

evakuasi bencana, ruang untuk sektor informal, dan ruang terbuka 

hijau (RTH).  

Mengingat wilayah Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta 

bukan daerah otonom tetapi merupakan wilayah administratif, maka RTRW 

DKI Jakarta 2030 meliputi Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata 

Ruang Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi yang ditetapkan 

dalam satu Peraturan Daerah. RTRW DKI Jakarta 2030 ini, merupakan 
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rencana umum tata ruang, di mana selanjutnya perlu disusun Rencanarinci 

tata ruang– yaitu rencana detail tata ruang untuk tingkat kecamatan-sebagai 

operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan 

peraturan zonasi.  

Peraturan zonasi sendiri, merupakan ketentuan yang mengatur 

persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian disusun untuk 

setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zona dalam rencana rinci tata 

ruang. RTRW DKI Jakarta 2030 ini, akan menjadi pedoman untuk 

penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan 

rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi; pewujudan 

keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, 

serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk 

investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional dan kawasan strategis 

provinsi, kawasan khusus serta kawasan andalan kota; penataan ruang 

wilayah kecamatan; dan koordinasi penataan ruang dengan 

provinsi/kota/kabupaten yang berbatasan.  

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-

undang Nomor 29 Tahun 2007, RTRW DKI Jakarta 2030 berisi Visi dan 

Misi Pembangunan, Tujuan, Kebijakan, dan strategi penataan ruang, 

Rencana Struktur Ruang Provinsi yang meliputi sistem pusat kegiatan dan 

sistem jaringan prasarana dan utilitas, rencana pola ruang yang meliputi 

kawasan lindung dan kawasan budidaya, kawasan-kawasanstrategis provinsi, 
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Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten Adminsitrasi, arahan pemanfaatan 

ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama, arahan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi indikasi 159 arahan peraturan 

zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, 

serta arahan pengenaan sanksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


