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A. Pendahuluan 

 Pentingnya aspek kewilayahan dalam pembangunan nasional di Indonesia diisyaratkan 

dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke 

dalam kerangka perencanaan pembangunan, dan juga dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana 

Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan. 

 Namun, kegiatan penataan ruang adalah kegiatan yang multi sektor di mana berbagai 

kepentingan sektor membutuhkan ruang dalam skala besar sedangkan ketersediaan ruang 

sangat terbatas. Dengan demikian dalam proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik 

pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang sudah terjadi antara lain: 

konflik antara kawasan hutan dengan ijin pertambangan, kawasan hutan dengan lahan 

perkebunan, kawasan hutan dengan permukiman transmigrasi, kawasan pertambangan 

dengan permukiman transmigrasi, dan lain sebagainya. Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi di bidang penataan 

ruang dan kawasan strategis ekonomi dalam rangka mengurangi terjadinya benturan-

benturan kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan ruang tersebut demi mewujudkan 

kelancaran pembangunan yang berkelanjutan. 

 Penataan Ruang menurut UU 26/2007 adalah suatu sistem proses perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan penyelenggaraan 

penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan 

pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang 

diperlukan pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan penataan ruang. 

 Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, 

belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini 

mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang 

diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan 

tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek 
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pelaksanaan atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata 

ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat 

berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Pelaksanaan pengendalian dilakukan dengan 

menggunakan instrumen pengendalian yang mencakup peraturan zonasi, perizinan, 

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.  

 

B. Tujuan dan Sasaran 

B.1 Tujuan 

1) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang penataan ruang, 

percepatan pembangunan wilayah dan kawasan ekonomi lainnya (FTZ, Kawasan 

Industri, Kapet, Koridor Ekonomi). 

2) Meningkatkan koordinasi antar sektor/instansi terkait dan lintas wilayah untuk 

menghasilkan rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi dan 

mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan 

mengakomodasi penyelesaian konflik penataan ruang, seperti misalnya tumpang 

tindih kawasan hutan dan kegiatan budi daya lainnya. 

3) Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan 

meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, 

diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan serta berjalannya 

fungsi pengendaliaan pemanfaatan ruang.  

4) Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan kawasan strategis 

ekonomi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. 

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penataan 

ruang dan kawasan strategis ekonomi sebagai dasar dalam perumusan rekomendasi 

kebijakan bidang penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi.  

 

B.2 Sasaran 

1) Terpantaunya kebijakan perencanaan antar-wilayah bidang penataan ruang wilayah 

termasuk bidang pengendalian pemanfaatan ruang;  

2) Terkumpul dan tersusunnya bahan perencanaan untuk penyelesaiaan permasalahan 

penataan ruang wilayah;   
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3) Terkumpul dan tersusunnya analisis kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 

bidang penataan ruang wilayah; 

4) Terkumpulnya data lapangan mengenai alur pengendalian pemanfaatan ruang; 

5) Tersusunnya perencanaan (Kerangka Acuan) pelaksanaan kegiatan pengendalian 

pemanfaatan ruang wilayah;  

6) Tersusunnya laporan hasil kegiatan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang ruang 

wilayah dan KSE. 

 

B.3 Keluaran 

Keluaran yang dihasilkan berupa laporan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

yang menjadi bagian dari kegiatan bidang penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi. 

 

C. Ruang Lingkup Pekerjaan 

1) Membantu pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan kerja/ data sekunder dan/atau 

data primer/informasi untuk pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 

kebijakan perencanaan di bidang pengendalian pemanfaan ruang; 

2) Membantu menganalisis dan menelaah kebijakan perencanaan penataan ruang 

wilayah;  

3) Membantu penyiapan kegiatan rapat/FGD/Seminar/Workshop di bidang penataan 

ruang termasuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;  

4) Membantu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang penataan ruang 

termasuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; 

5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara 

tertulis maupun lisan. 

  

D. Kebutuhan Jasa Individual dan Kualifikasi 

Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Tenaga Pendukung Teknis Analis 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Kawasan Strategis Ekonomi pada Keasdepan 

Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi yang bertanggung jawab penuh terhadap 

pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasinya terdiri dari: 

 

a. Kualifikasi Teknis 
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1. Pria/ Wanita 1 (satu) Orang dengan usia maksimal 35 tahun; 

2. Pendidikan Sarjana S-1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota/planologi; 

3. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 
dengan IPK minimal 3,00 (skala 4,00) Terakreditasi A; 

4. Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft office; 

5. Tidak sedang bekerja/ terikat kontrak dengan perusahaan atau lain; 

6. Mampu bekerja sama dalam tim dengan baik maupum mandiri secara efektif; 

7. Memiliki NPWP dan BPJS Kesehatan aktif (tidak terhutang iuran) atau bersedia 
menjadi anggota BPJS serta membayar iuran jika diterima. 

 

b. Kualifikasi Administrasi 

Tenaga Pendukung Teknis Analis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang 

Kawasan Strategis Ekonomi pada Keasdepan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis 

Ekonomi harus memiliki NPWP sesuai dengan Keppres no. 80 tahun 2003. 

 

E. Durasi/Pelaksanaan Pekerjaan 

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 10 (sepuluh) 

bulan.  

 

F. Pembebanan Biaya 

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Teknis Analis 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Kawasan Strategis Ekonomi pada Keasdepan 

Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2018.  

        

                         Jakarta,       Februari 2018 

Asisten Deputi Penataan Ruang dan 
Kawasan Strategis Ekonomi 
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