
Laporan Kegiatan 

SPECIAL TOPIC RADIO TALK SHOW 

Partisipasi Publik dalam Revisi Tata Ruang Sumut 
 

Lokasi :  Studi Radio Smart FM, Kampus C STZMIK Mikroskill Lt. 6 No. 112 

Medan 

Waktu  :  08.00-13.00 

Narasumber Talkshow : 
1. Didin S. Elias (Kasubdin Bina Program, Dinas Kehutan Sumut) 

2. Timbul Panggabean (Yayasan Samudera, anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk 

Penataan Ruang yang Berkeadilan di Sumatera Utara) 

3. Edison Sianturi (Komisi A DPRD Sumatera Utara) 

 

Catatan Penting dan Rekomendasi: 

1) Revisi tata ruang harusnya bertujuan mensejahterakan masyarakat dan 

mengandung kekuatan hukum tetap yang dapat menjaminkan hak-hak 

masyarakat. 

2) Ruang partisipasi harusnya dibuja seluas mungkun dalam revisi tata ruang yang 

sedang berlangsung, agar nantinya hasil revisi yang dihasilkan tidak mendapat 

penolakan dan meminimalisasi konflik yang mungkin terjadi. 

 

Feature Liputan dari Desa Daulu, Kab. Karo, Sumut: 

Permasalahan konflik penataruangan telah mengakibatkan seorang warga Desa Daulu, 

Lembah Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Senam Tarigan, ditahan oleh 

Kapolsekta Berastagi, atas pengaduan Dinas Kehutanan Propinsi karena menggarap 

kawasan hutan. Padahal menurut yang bersangkutan, tanah tersebut merupakan warisan 

dari orang tuanya. Kondisi ini mencemaskan warga yang lainnya, karena mungkin akan 

pula berakibat pada warga yang lainnya. 

 

Wawancara Narasumber Sesi Pertama: 

Saat ini sedang dalam proses perubahan SK No. 44/ 2006 tentang penunjukan kawasan 

hutan di Sumatera Utara dan Perda No. 7/ 2003 tentang Rencana Tata Ruang Sumatera 

Utara 2003-2018, dimana usulan kabupaten/ kota yang ada telah mengajukan usulan. 

Perubahan ini didasari oleh banyaknya konflik dan penolakan, baik dari masyarakat 

ataupun pemerintah kabupaten/ kota.  Salah satu kriteria penting dalam perubahan ini 

adalah penting untuk mempertimbangkan hak masyarakat. Hal yang paling dipertahankan 

untuk tidak dilakukan perubahan adalah pada kawasan-kawasan konservasi, walaupun 

telah dikuasai oleh masyarakat. 

Dari 1 juta hektar yang diminta dilepaskan dari kawasan hutan di Sumatera Utara, setelah 

dilakukan pengkajian dengan prinsip kehati-hatian dan dukungan data yang akurat, dalam 

proposal propinsi ke Menteri Kehutanan hanya 355 ribu hektar saja yang akan diusulkan.  

Dalam proses yang telah berlangsung, berdasarkan narasumber pemerintah dan DPRD 

menyatakan proses partisipasi masyarakat sudah dilakukan sebelumnya, dimana usulan 

yang ada telah pula disepakati dengan anggota legeslatif yang merupakan perwakilan 

masyarakat, di setiap daerah. Usulan ini akan diekspose ke pemerintah pusat. 



Menyangkut kasus yang disampaikan dalam feature liputan, narasumber melakukan 

klarifikasi dan penjelasan yang lebih banyak menyangkut kejadian ini. Kawasan yang 

menjadi sengketa tersebut adalah kawasan Taman Hutan Raya, dimana dahulu dikelola 

oleh BKSDA dan sekarang diambil alih oleh Dinas Kehutanan Propinsi, melalui sebuah 

Unit Pelayanan Teknis. Saat dikelola oleh BKSDA, dikarena kekurangan tenaga dan 

karena luasnya wilayah yang dikelola, permasalahan demikian tidak terlampau 

dipedulikan. Sementara dengan pergantian pengelolaan, karena ketersediaan personil dan 

luas wilayah yang masih dapat dikontrol, menjadi UPT Dinas Kehutanan memiliki 

perhatian untuk melakukan penataan. 

 

     
 

Wawancara Rekaman dengan Mulyadi Simatupang, Kasubdit Penataan Ruang 

Bappeda Sumut 

Perubahan kawasan hutan yang berlangsung merupakan salah satu hal penting dalam 

penyusunan perubahan rencana tata ruang propinsi. Harapannya perubahan penunjukan 

kawasan hutan yang berlangsung ini dapat lebih akurat dan tidak mengakibatkan 

kontroversi seperti yang sebelumnya. Proses perubahan tata ruang di Sumatera Utara 

masih akan menunggu keputusan penunjukan kawasan hutan dari Departemen 

Kehutanan, tentunya setelah Departemen Kehutanan berkonsultasi dengan DPR RI. 

Usulan perubahan tata ruang memang masih dalam proses pengkajian yangf dilakukan 

oleh konsultan. Nantinya, untuk mendorong partisipasi publik, usulan ini akan dilakukan 

konsultasi publik dan masukan konsultasi publik ini akan dikaji oleh konsultan dan tim 

revisi yang terdiri dari seluruh SKPD yang berhubungan. 

 

Wawancara Narasumber Sesi Kedua: 

Secara aktual usulan kawasan revisi seluas 355.000 hektare yang sedang berlangsung 

didominasi oleh kawasan hutan yang sudah tidak berhutan. Usulan ini hanya sebagian 

dari usulan awal yang dajuka kabupaten/ kota yang mencapai 1,7 juta hektare. 

Kasus konflik penataan kawasan yang terjadi merupakan sebuah fenomena gunung es, 

dimana sesungguhnya cukup banyak kasus yang tidak terungkap ke publik.  

Penataan ruang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

sehingga revisi tata ruang yang berlangsung diharapkan jangan sampai mengundang 

kontroversi dan bisa diterima oleh semua pihak. Salah satu pertimbangan penting dalam 

penataan ruang yang ada saat ini adalah dalam UU tata ruang yang baru dinyatakan 



pelanggaran tata ruang dapat berimplikasi pidana, sehingga jangan sampai revisi yang 

berlangsung menjadi sumber pemidanaan masyarakat yang ada di sekitar hutan. 

Dalam penataan kawasan, permasalahan sudah berlangsung sejak lama. Beberapa hal 

penyebabnya di antaranya: 

1) Ketidakakurat data yang layak untuk menjadi kajian 

2) Pengerjaan rencana tata ruang dilakukan oleh konsultan, yang kerap kali memiliki 

keterbatasan dana, waktu dan sumber daya manusia, serta tanpa dilakukan 

verifikasi keadaan di lapangan 

3) Rendahnya partisipasi publik untuk akomodasi kepentingan masyarakat di sekitar 

kawasan hutan. 

4) Tidak dilakukannya penataan batas dan sosialisasi batas dengan masyarakat, 

karena keterbatasan pendanaan dan tenaga. 

 

Reportase Langsung dengan Dr. Sukarmin Zulfikar, Antropolog dari Universitas 

Sumatera Utara dan Tengku Zainudin, tokoh masyarakat Melayu. 

Pemerintah daerah penting untuk mensinergiskan kepentingan yang ada terhadap ruang 

yang ada, baik pemerintah, kelompok privat, maupun masyarakat di sekitarnya. 

Kepentingan pemerintah hendaknya dicerminkan pada penegakan dan pengakomodasian 

aturan perundangan yang ada di dalam penataan ruang, baik dalam menyangkut 

pemanfaatan, perlindung alam, perlindungan keragamanhayati, dll. Sementara dalam 

pengakomodasian kepentingan masyarakat, penataan ruang yang berlangsung hendaknya 

mengakomodasi hukum adat dan hak ulayat yang berkaitan dengan pertanahan dan 

pemanfaatan agraria. Bentuk partisipasi publik tidak hanya sebatas dengan pelibatan 

DPR, hal ini dipandang sebagai suatu formalitas semata, sebaiknya pelibatan masyarakat 

seluas-luasnyalah yang harus dilakukan, karena berlangsungnya permasalahan 

representasi dikhawatirkan aturan nantinya tidak akan diterima oleh masyarakat di akar 

rumput. 

 

LiveReport dari Kantor Gubernur Sumatera Utara tentang Penandatanganan 

Usulan Perubahan Tata Ruang di Sumatera Utara: 

Pada tanggal 12 Desember 2008, telah disepakati usulan untuk perubahan kawasan hutan 

di Sumatera Utara, dimana kawasan hutan yang ada menjadi  3,206 juta hektare. Tim 

kecil teknis pengkajian usulan hanya menyetujui 542.000 hektare dari 1.3 juta hektare 

yang diusulkan dari seluruh kabupaten/ kota di Sumatera Utara untuk dikeluarkan dari 

kawasan hutan. Hasil ini setelah melalui pembahasan antara Tim kecil teknis pengkajian 

dengan Dinas Kehutanan kabupaten sebanyak 4 kali. 

 

Respon pendengar oleh Rizki dan tanggapan dari Narasumber: 

Mengekplorasi mengenai bagaimana tata batas kawasan untuk menghindari konflik. 

Sebenarnya penetapan batas kawasan meliputi beberapa tahapan, diantaranya: 

penunjukan kawasan, orientasi lapangan, rapat pembahasan untuk menentukan trayek, 

pancang batas sementara, pancang batas definitif, dan baru diusulkan ke menteri untuk 

dikukuhkan. Namun sayangnya tahapan ini cenderung tidak dilakukan dengan apa yang 

diharapkan, hanya dilakukan secara artifisial dan berorientasi proyek semata, seharusnya 

dilalui inventarisasi awal dan data-base yang baik. Kuncinya harusnya mengedepankan 

partisipasi masyarakat dan kerja sama para pihak untuk penataan kawasan. 


