
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Aspek pertanahan (lahan) adalah salah satu faktor penunjang yang 

sangat penting bagi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dikatakan 

faktor penting karena lahan merupakan kebutuhan yang sangat vital baik bagi 

manusia maupun kepentingan pembangunan. Perturnbuhan lumlah penduduk 

yang sangat cepat memacu persaingan akan penggunaan lahan, sernakin 

banyak manusia yang membutuhkan lahan untuk berbagai kepentingannya, 

maka akan semakin penting dan komplek rnasalah pertanahan. 

Masalah pertanahan telah d~tegaskan dalam Garis-gar~s Besar Haluan 

Negara Tahun 2000 dalam bab I V  butir B. No. 16 sebagai berikut : 

"Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk rneningkatkan pernanfaatan dan 

penggunaan lahan secara adil, transparan dan produktif dengan rnengutarnakan 

hak-hak rakyat seternpat, termasuk hak ulayat dan rnasyarakat adat serta 

berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang '. Ini berarti bahwa 

penggunaan lahan harus didasarkan pada nila~ gunanya (produktivitasnya), tidak 

rnemihak kepentingan pihak tertentu dan transparan bagi semua pihak. 

Selanjutnya butir 21 menyatakan : "rnelakukan berbagai upaya terpadu 

untuk mernpercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan 

mengurangi pengangguran yang merupakan darnpak krisis ekonorni". Ini berarti 

bahwa lahan yang tersedia harus benar-benar dimanfaatkan untuk perbaikan 

kehidupan masyarakat ekonorni lemah. 

Kernudian dalarn huruf G tentang Pembangunan Daerah dalam Garis- 

Garis Besar Haluan Negara Tahun 2000 rnenyatakan : 'rnempercepat 

pernbangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutarna 

petani dan nelayan rnelalui penyediaan prasarana, pembangunan sistern 



agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelernbagaan, 

penguasaan teknologi dan pemanfaatan surnber daya alam". In i  berarti bahwa 

pemerintah harus mernfasilitasi dan mengakomodasi penggunaan lahan yang 

terutarna bertujuan untuk rnernberdayakan masyarakat ekonomi lemah. 

Kotamadya Depok secara administratif berbatasan langsung dengan 

Ibukota Negara Republik Indonesia yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Sebagai kota yang langsung berbatasan dengan Jakarta rnaka kota ini ikut 

terimbas oleh meningkatnya jumlah penduduk sebagai dampak dari terus 

rneningkatnya arus urbanisasi. Hal ini terus rnemacu persaingan akan 

penggunaan lahan terutama untuk kepentingan non pertanian (pemukiman dan 

industri). Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan tentunya 

dibutuhkan suatu upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak terkait untuk 

kembali memanfaatkan sumberdaya lahan secara optimal di wilayah kotamadya 

Depok. 

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah 2001 dan era 

perdagangan bebas AFTA 2003, maka Pemerintah Daerah Tingkat I1 Kotamadya 

Depok beserta instansi terkait mencanangkan upaya terpadu di bidang 

pemanfaatan surnber daya lahan khususnya dalam menangani obyek-obyek 

lahan terlantar agar dapat ditertibkan dan didayagunakan secara optimal untuk 

kepentingan masyarakat dan pembangunan. 

Kotarnadya Dati I1 Depok yang rnencakup 6 Kecamatan yaitu Kecamatan 

Limo, Cirnanggis, Sawangan, Beji, Sukmajaya, dan Pancoran Mas mempunyai 

total luas wilayah k 20.079 Ha. Dari total luas wilayah ini masih terdapat lahan- 

lahan terlantar yang potensial untuk dikembangkan secara optimal. Data 

mengenai lahan-lahan terlantar di Kotamadya Depok disajikan pada Tabel 1 

berikut ini. 



Tabel 1. Lahan-lahan Terlantar Milik Swasta (pengembang) di Wilayah 
Kotamadya Depok Tahun 2b00 

Sumber : Data Potensi Wilayah Pemerintah Kota Depok, 1999 

Meskipun besaran lahan terlantar ini tidak mencerminkan luasan lahan 

terlantar yang sesungguhnya, namun mengingat besarnya luas lahan terlantar 

milik swasta yaitu sebesar 3.267,33 ha (16.27% dari luas lahan keseluruhan) 

yang belum termanfaatkan secara optimal maka diperlukan suatu kajian 

mengenai pemanfaatan lahan terlantar secara optimal dan sesuai dengan 

peruntukannya untuk pengembangan wilayah kota Depok. 

Dari jumlah total penduduk di Kota Depok, komposisi penduduk menurut 

jenis pekerjaan di kotamadya Depok tahun 2000 disajikan pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Komposisi Penduduk Kotamadya Depok berdasarkan Mata Pencaharian 
Tahun 1998 

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok, 2000 



Dari tabel diatas nampak bahwa persentase mata pencaharian penduduk 

di kota Depok adalah berurutan sebagai berikut : jasa lain 17,5 Oh, buruh 6,32 

%, pengangkutan 5,24 O/O, PNS/TNI4,4 O/O, pedagang 1,84 Oh,  hotel I restoran 

1,68 Oh, Petani 1,33 Oh, dan PengrajinJIndustri kecil 0,46 O h .  Data ini 

menunjukkan bahwa sektor jasa merupakan mata pencaharian dominan di kota 

Depok. 

Sedangkan sumbangan dari berbagai sektor mata pencaharian penduduk 

diatas terhadap PDRB Kota Depok selama tahun 1997 - 1998 disajikan pada 

tabel 3 berikut. 

Tabel 3. PDRB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan 
Tahun 1997 - 1998 

Surnber : Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat, 1998 
Keterangan : angka dalarn juta Rupiah 

Dari Tabel 3 diatas nampak urutan kontribusi lapangan usaha terhadap 

PDRB (dalam juta rupiah) dari yang terbesar sampai yang terkecil untuk tahun 

1997 adalah sebagai berikut : industri pengolahan 897,927.00 (43.15 Oh), 

perdagangan, hotel dan restauran 390,096.12 (18.75 Oh), keuangan, persewaan, 

jasa perusahaan 347,892.82 (16.72 Oh), jasa-jasa lain 135,410.55 (6.51 %), 

bangunan 118,178.74 (5.68 %), pengangkutan dan komunikasi 77,961.14 (3.75 

O/O), listrik, gas dan air minum 57,445.84 (2.76 %) pertanian 55,855.14 (2.68 %) 



dan pertambangan & penggallan 0 (0 O h ) .  Sedangkan untuk tahun 1998 adalah 

sebagal berikut : industri pengolahan 517,557.09 (39.09 O h ) ,  perdagangan, hotel 

dan restauran 307,997.11 (23.26 O/O), jasa-lasa lain 129,361.92 (9.77 O h ) ,  

Keuangan, persewaan, jasa perusahaan 117,882.82 (8.9 O/O), bangunan 

88,778.37 (5.71 O/O), pengangkutan dan komunikasl 73,934.76 (5.58 O h ) ,  listrik, 

gas dan air minum 49,260.78 (3.72 O h ) ,  pertanian 39,152.17 (2.96 O h ) ,  dan 

pertambangan & penggallan 0 (0 O h ) .  Data-data in1 tentunya perlu 

dipertlmbangkan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan lahan-lahan 

terlantar di kota Depok karena terdapat keterkaitan yang erat antara lapangan 

usaha, sumbangannya terhadap PDRB dan arah kebijakan pemanfaatan lahan 

terlantar. 

Belum adanya upaya optlmalisasi pemanfaatan lahan terlantar serta 

usaha-usaha yang perlu dilakukan baik oleh pemilik lahan, penggarap ataupun 

instansi terkalt akan mengakibatkan hasil yang tidak maksimal, baik dalam 

upaya peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah dan dalam 

rangka pengembangan wilayah yang bersangkutan. 

1.2. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka rumusan 

masalah dari penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai pengembangan 

wilayah dalam rangka pemanfaatan lahan-lahan terlantar di Kota Depok, dengan 

masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemanfaatan lahan-lahan terlantar untuk pengembangan wilayah 

di Kota Depok 

2. Bagaimana kondisi lingkungan eksternal dan internal kegiatan yang berkaitan 

dengan upaya pengembangan wilayah dalam rangka pemanfaatan lahan- 

lahan terlantar di Kota Depok 

3. Bagaimana strategi yang sesuai untuk diterapkan dalam rangka pemanfaatan 

lahan-lahan terlantar di kota Depok. 

5 



1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Kajian pengembangan wilayah dalam rangka pemanfaatan lahan 

terlantar secara optimal studi kasus di kota Depok mempunyai tujuan dan 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Mengkaji pemanfaatan lahan-lahan terlantar untuk program pengembangan 

wilayah di kota Depok 

2. Mengkaji lingkungan internal dan eksternal kegiatan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan lahan terlantar di Kotamadya Dati I1 Depok. 

3. Merumuskan strategi pendayagunaan lahan terlantar yang meliputi strategi 

penetapan komoditas, strategi penetapan kelembagaan, strategi penetapan 

lokasi, strategi penetapan sumber pendanaan, serta program jangka pendek, 

menengah dan panjang dari pelaksanaan strategi tersebut. 

Hasil yang didapat diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

Pemerintahan Daerah Kotamadya Depok dalam rangka penyusunan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kotamadya Depok Tahun 2000 - 2010 dan penyusunan 

konsep pengembangan wilayah di Kota Depok. 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mengkaji strategi dan identifikasi pemanfaatan lahan-lahan 

terlantar di kota Depok, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya 

serta strategi yang sesuai untuk diterapkan dalam rangka pengembangan 

wilayah daerah yang bersangkutan dan program-program yang harus disusun 

dari strategi yang sudah dibuat. Kajian ini dilakukan di seluruh wilayah kota 

Depok yang mencakup 6 kecamatan yaitu kecamatan Beji, Sukmajaya, Pancoran 

Mas, Limo, Cimanggis, dan Sawangan. Lahan terlantar yang merupakan ruang 

lingkup penelitian dikhususkan pada lahan-lahan milik pengembang 

(developerlswasta). 




