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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting 

utnuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur.1 Sehubungan dengan hal 

tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan nasional digariskan kebijakan nasional di bidang 

pertanahan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang 

menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.2 Dalam Bahasa 

Indonesia kata “Tanah” digunakan dalam berbagai pengertian. Misalnya saja tanah dalam 

arti benda yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bangunan, tanah dalam pot 

bunga, tanah sebagai lahan pertanian, dan berbagia arti lainnya. Sementara itu menurut 

kamus besar Bahasa Indonesia, tanah adalah : 

a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali 

b. Keadaan bumi disuatu tempat 

c. Permukaan bumi yang diberi batas 

d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, dan lain sebagainya).3 

Pemanfaatan tanah atau Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan 

tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang 

berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait 

 
1 Irene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan,Jakarta,Universitas Trisaksti,2017 
2 Ibid  
3 Ibid hal 5 
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dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat 

secara adil.4 Penatagunaan tanah bertujuan untuk mengatur penguasaan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah; 

1) mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan 

arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; 

2) mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan,  penggunaan dan 

pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan 

tanah; 

3) menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah 

bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.5 

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Penataan ruang, 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 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 

termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola 

secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang 

terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk 

mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

 
4 Pasal 1, Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2014 tentang  Penetagunaan Tanah 
5 Pasal 3, Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2014 tentang  Penetagunaan Tanah 
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Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa 

negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh 

Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap 

orang. 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota 

negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 

6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.374.235 jiwa (2017). Wilayah 

metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan 

metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Sebagai pusat 

bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor 

pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat 

kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN.6 Tak heran 

banyak masyarakat di Indonesia berlomba lomba untuk menetap di wilayah DKI 

Jakarta. Banyaknya aktifiktas ekonomi dijakarta menyebabkan pesatnya pembangunan 

hunian maupun tempat aktivitas ekonomi diberbagai titik di Jakarta bahkan banyak juga 

tanah dan bangunan didirikan disekitar perbatasan sempadan sungai bahkan di 

sempadan sungai. DKI Jakarta dilewati 13 sungai dengan sungai Ciliwung yang 

terbesar. Karena tingginya aktivitas ekonomi dan hunian dikota ini, maka penataan 

lahan dan bangunan sangat penting untuk ditinjau, terlebih lagi diwilayah yang dilintasi 

oleh sungai tesebut karena daerah ini rentan terhadap permasalahan yang terjadi, seperti 

pencemaran lingkungan, wabah penyakit, bencana alam seperti banjir yang sering 

terjadi. 

 
6 Wikipedia DKI Jakarta  https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta  diakses pada tanggal 

28 Februari 2020 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jabodetabek
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/ASEAN
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
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Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia 

Nomor 38  Tahun 2011 adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan ruang 

dengan  sungai  dan  anak-anak  sungainya,  yang  berfungsi  menampung,  menyimpan,  

dan mengalirkan  air  yang  berasal  dari  curah  hujan  ke  laut  secara  alami, yang  batas  

di  darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan 

yang masih terpengaruh aktivitas daratan. DAS memiliki fungsi menampung, menyimpan, 

dan mengalirkan air bersama hara, sedimen, dan material. Fungsi tersebut terakomodasi 

melalui saluran sungai. Wilayah  sempadan  sungai  menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  

Umum  Nomor 63/PRT/1993  adalah  kawasan  sepanjang  kanan-kiri  sungai  termasuk  

sungai  buatan  yang mempunyai  manfaat  penting  untuk  mempertahankan  kelestarian  

fungsi  sungai.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 

menyebutkan bahwa sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem 

sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Batas 

sempadan sungai berbeda-beda menurut dasar  yang  digunakan.  Lebar  sempadan  sungai  

yang  maksimal  sangat  jarang  ditemukan, terutama di kawasan perkotaan.  

Sempadan sungai (riparian zone) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan 

(sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. 

Pertumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri 

dan/atau kanan sungai.7 

 

 

 

 
7 Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  Dan Perumahan Rakyat  Nomor : 28/PRT/M/2015 TENTANG 

PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU 
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Gambar 1.1 Garis Sempadan Sungai (Sumber: Biroinfrasda Jateng) 

 

 

Gambar 1.1 Batas Garis Sempadan Sungai (Sumber: Biroinsfrasda Jateng) 

 

Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai 

upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang 

ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.8 

Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar:  

 
8 Peraturan Menteri PUPR  pasal 3 ayat 1 
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a) fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya; 

b) kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di 

sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian 

fungsi sungai dan danau; dan 

c) daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.9 

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan:  

a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai 

sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 

(tiga) meter;  

b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai 

sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai 

dengan 20 (dua puluh) meter; dan  

c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai 

sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.10 

Penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh: 

1) Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas 

negara,   dan wilayah sungai strategis nasional;  

2) gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan 

3) bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 

Terdapat beberapa wilayah tanah di sempadan sungai terletak di DKI  Jakarta yang sesuai 

dengan Undang-Undang dan peraturan yang ada, salah satunya wilayah Kalijodo.  

Pemafataan tanah di Sungai Kalijodo Jakarta Barat, setelah dilakukan normalisasi pada 

 
9 Ibid, pasal 3 ayat 2 
10 Ibid pasal 5 



7 
 

tahun 2017. Sempadan sungai diperuntukan untuk fasilitas umum dan fasilitas social, yang 

sebelumnya digunakan sebagai tempat pemukiman warga. 

 

 

Gambar 1.2 Sebelum dinormalisasi (Sumber Brilio.net) 
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Gambar 1.3 sesudah dinormalisasi (Sumber Republika.co.id) 

 

Pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang cukup tinggi berdampak pada  

penggunaan lahan yang sudah tidak sesuai dengan  peruntukannya.  Dijadikannya  daerah  

kiri–kanan  sempadan  sungai    untuk pemukiman sudah mengurangi fungsi  sungai itu 

sendiri, dimana  disamping  sebagai untuk kelestarian sungai, sungai juga mempunyai peran 

ganda, yaitu sebagai tindakan pengaman sumber  air  dan  sebagai  pengaman  daerah  

sekitarnya ,  dengan  demikian  sepadan  sungai semakin  penting  artinya  untuk  

diperhatikan. Dikawasan sungai ciliwung sendiri sebagian wilayah sudah dinormalisasi 

namun ada juga yang belum dilakukan normalisasi, Berikut contoh pemanfaatan sungai 

yang tidak sesaui dengan Undang-Undang, gambar tersebut saya ambil di Kawasan Sungai 

Ciliwung. 
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Gambar 1.4 kawasan sungai yang sudah dinormalisasi (Sumber : Detik.news) 

 

Gambar 1.5 Kondisi saat ini Tahun 2020 (sumber Detik.com) 
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Karena banyak masyarakat DKI Jakarta yang tinggal disempadan sungai, dampak yang 

harus dialami warga DKI Jakarta diwilayah wilayah tertentu khususnya didekat sungai, 

mengalami banjir dan pencemaran lingkungan. Bencana banjir adalah salah satu bencana yang 

kerap terjadi di kota-kota maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia. Berdasarkan 

penyebabnya, secara garis besar, bencana ini dapat dikategorikan sebagai bencana alam 

(Natural Disaster) maupun sebagai bencana yang disebabkan oleh manusia (Man-Made 

Disaster). Bencana banjir seringkali disebut sebagai bencana alam apabila dipengaruhi faktor 

alamiah seperti kondisi topografis, curah hujan, dan musim. Bencana banjir merupakan kejadian 

alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan kerugian jiwa, harta dan benda. 

Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak 

kerugian yang diakibatkannya. Karena datangnya relatif cepat, untuk mengurangi kerugian 

akibat bencana tersebut perlu dipersiapkan penanganan secara cepat, tepat dan terpadu. Bencana 

banjir salah satunya diakibatkan karena wilayah bantaran sungai di Indonesia merupakan salah 

satu wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi 

perubahan pola cuaca dan iklim setempat yang menyebabkan pola dan debit air sungai tidak 

dapat di perhitungkan dan dapat dengan tiba-tiba meningkat dan mengakibatkan banjir. Hal ini 

semakin diperparah dengan kenyataan adanya kerusakan lingkungan di sekitar bantaran sungai. 

Banyak faktor yang menyebabkan banjir dijakarta, diantaranya: 

1. Curah Hujan Tinggi 

Salah satu penyebab utama banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya adalah hujan 

yang ekstrem. Salah satu contohnya adalah  curah hujan tinggi yang telah melanda Jakarta 

pada Rabu 01 Januari 2020 lalu.  

2. Kendala Normalisasi Kali Ciliwung 

Selain curah hujan yang tinggi, salah satu penyebab banjir Jakarta yang karena 

normalisasi Kali Ciliwung yang belum tuntas. Dari total panjang kali 33 kilometer baru 
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sekitar 16 kilometer yang dilakukan normalisasi. Rupanya kendala dari proses normalisasi 

ini diakibatkan oleh faktor sempitnya lahan. Pasalnya banyak rumah warga yang berada 

tepat di palung sungai, yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 

 

 

Gambar 1.6 Kondisi saat banjir bulan Januari 2020 (sumber:  Kompas.com) 

 

3. Kurangnya Kawasan Resapan Air 

Kurangnya Ruang Tebuka Hijau atau RTH membuat kawasan resapan air berkurang 

sehingga menyebabkan banjir. Tak hanya itu, pembangunan gedung dan hotel-hotel di 

wilayah Jakarta menyebabkan penggunaan air tanah secara berlebihan. Berdasarkan 

informasi yang berhasil didapatkan Jakarta mengalami penurunan muka tanah sebanyak 5-

12 cm per tahun. Kondisi ini membuat potensi banjir semakin besar. 
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4. Kebiasaan Buang Sampah Sembarangan 

Tak bisa dipungkiri kebiasaan buang sampah sembarangan masih sangat melekat pada 

warga Ibu Kota dan sekitarnya. Jangan heran, banjir akan terus menyambangi Jakarta dan 

sekitarnya. 

I.2 Permasalahan 

Dalam penelitian ini  dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan tanah di sempadan sungai di DKI Jakarta menurut 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria? 

2. Bagaimana pemanfaatan tanah di sempadan sungai di DKI Jakarta sesuai Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang? 

I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas, maaka dikemukakan tujuan 

penelitian adalah untuk menggambarkan : 

1. Meneliti dan Mengetahui pemanfaatan tanah di sempadan sungai menurut 

Undang-undang pokok Agraria. 

2. Meneliti dan Mengetahui pemanfaatan tanah di sempadan sungai menurut 

Undang-undang Penataan Ruang. 

I. 4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan terjawabnya permasalahan didalam penelitian ini, maka diharapkan 

dapat diketahui pemanfaaatan tanah disempadan sungai yang sesuai dengan 

peraturan yang ada dan manambah kasanah ilmu pengetahuan hukum dan 

penataan ruang atas tanah di sempadan/bantaran sungai.  
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dibidang hukum 

pertanahan di Indonesia bagi masyarakat umum dan pemerintah agar tanah di 

sempadan/bantaran sungai tidak dimanfaatkan/digunakan masyarakat secara 

melawan hukum. 

I.5  Sistematika Penulis  

Dalam penyusunan tesis ini penulis membagi menjadi 5 (lima) Bab, yang 

masing-masing terdiri dari: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam Bab ini penulis menguraikan secara garis besar mengenai: 

 Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, 

Kerangka Teoritis dan Analisis Yuridis, Sistematika Penulisan. 

BAB II : URAIAN UMUM TENTANG LANDASAN HUKUM PERTANAHAN 

DAN TATA RUANG YANG BERLAKU  DI INDONESIA 

   Dalam bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur 

yang telah dilakukan yaitu mengenai analisis tentang Definisi Hukum 

Pertanahan, tata ruang, Asas dan teori-teori pendukung. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini, penulis akan memaparkan metode penelitian hukum tentang 

pemanfaatan tanah di sempadan sungai. Penulis akan menggunakan metode 

kepustakaan/yuridis normative. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini merupakan analisis data terhadap pemanfaatan tanah di sempadan 

sungai menurut undang-undang pokok agrarian dan undang-undang penataan 

ruang. 
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BAB V : PENUTUP 

 Dalam Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang masalah yang 

terdapat dalam tesis ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan 

keluar. 

 5.1  Kesimpulan 

 5.2 Saran 
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