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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai 

pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan  dan 

Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 

Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 - Ba B ب
 - Ta T خ
 Śa’ ś S (dengan titik diatas) ز
 - Jim J ج
 Ha‟ H H (dengan titik dibawah) ح
 - Kha‟ Kh خ
 - Dal D د
 Zal Ż Z (dengan titik diatas) ذ
 - Ra R ز
 - Zai Z ش
 - Sin S ض
 - Syin Sy غ
 Sad Ş S (dengan titik dibawah) ص
 Dad D D (dengan titik dibawah) ض
 Ta T T (dengan titik dibawah) ط
 Za Z Z (dengan titik dibawah) ظ
 Ain „ Koma terbalik keatas„ ع
 - Gain G غ
 - Fa F ؾ
 - Qaf Q ق
 - Kaf K ك
 - Lam L ه
ً Mim M - 
ُ Nun N - 
ٗ Wawu W - 
ٓ Ha H - 
ُُ    Hamzah ء  Apostrof 
ٛ Ya‟ Y - 
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B. Vokal 

 Dalam bahasa Arab vokal seperti bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal 

tunggal(monotong) dan vokal rangkap(diftong). 

1. Vokal Tunggal 

Dalam bahasa Arab vokal seperti bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal  

tunggal(monotong) dan vokal rangkap(diftong). 

Tanda Nama Huruf Latin Nama Contoh Ditulis 
 َُ  Fathah A A   
 ُِ  Kasrah I I  َِْس ٍُ  Munira 
 ُُ  Dhammah U U   

 
2. Vokal Rangkap 

 Dalam bahasa Arab vokal rangkap dilambangkan berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama Contoh Ditulis 
 َٛ َُ  Fathah dan 

ya 
Ai a dan i مٞؿ Kaifa 

 ُِ  I I  ٕ٘ه Haula 
 

C. Maddah (vokal panjang) 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Fathah + Alif, ditulis ā Contoh              ظاه         ditulis Sāla 

Fathah + Alif Maksūr ditulis ā Contoh             ٚٝعع          ditulis Yas‟ā 

Kasrah + Yā‟ mati ditulis ī Contoh          ٍجٞد            ditulis Majī 

Dhammah + Wau mati ditulis ū Contoh       ٝق٘ه           ditulis Yaqū    

D. Ta‟Marbuthah 
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1. Bila dimatikan, maka ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang telah 

terserap menjadi bahasa Indonesia,seperti salat, zakat dan sebagainya. 

Contoh:             ٕثح   dibaca hibah 

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t: 

Contoh:      ّعَد اىيح    dibaca ni‟matūllah 

E. Sayddah (Tasydīd) 

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap, contoh:  

 Ditulis „iddah       عدج

F. Kata sandang Alif + Lām 

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah diulis Al, contohnya: 

 Ditulis Al-Rajulu      اىسجو

G. Hamzah 

 Hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof, 

sedangkan hamzah yang terletak diawal kalimat ditulis alif. Contoh: شٞئ ditulis 

Syai‟un 

H. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digubakan sesuai dengan ejaan yang 

diperbaharui(EYD). Contohnya: Penulisan kata pada susunan kalimat bisa ditulis 

berdasarkan bunyi atau pengucapan atau penulisannya. Contoh:  إو اىعْح  ditulis 

ahlussunnah atau ahl al-sunnah.  
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ABSTRAK 

Nama : Rismayani 
Nim : 30600118026 
Judul :POLITIK TATA RUANG (Analisis Implementasi Kebijakan 
 Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Menanggulangi Banjir di 
 Kabupaten Soppeng Tahun 2021) 
 
 Skripsi ini dibuat berdasarkan masalah yang penulis temui di lapangan 
mengenai politik tata ruang (analisis implementasi kebijakan rencana tata ruang 
wilayah dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Soppeng Tahun 2021). 
Penelitian ini memiliki dua fokus masalah penelitian. Pertama, implementasi 
kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam menanggulangi banjir di 
Kabupaten Soppeng. Kedua, kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten 
Soppeng dalam mengimplementasikan kebijakan rencana tata ruang wilayah 
dalam menanggulangi banjir.  
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah staf Dinas PUPR Kabupaten Soppeng, Kepala Kelurahan 
Ompo, dan masyarakat Cabbue Kelurahan Ompo yang rumahnya hanyut terbawa 
arus banjir. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan 
melalui empat tahapan, yaitu  pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTRW di 
Kabupaten Soppeng untuk menanggulangi banjir telah dilaksanakan dengan baik 
tapi belum terealisasi secara menyeluruh sehingga dapat dikatakan belum 
maksimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya wilayah di Kelurahan Ompo 
Kecamatan Lalabata yang tidak tersentuh bangunan pengendali banjir seperti 
pembuatan atau perbaikan tanggul, normalisasi sungai ataupun pembuatan 
drainase. Dan adanya rumah penduduk di Lingkungan Cabbue Kelurahan Ompo 
yang tidak sesuai dengan garis sempadan sungai yang berlaku pada perda RTRW 
Kabupaten Soppeng. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten 
Soppeng dalam mengimplementasikan kebijakan RTRW antara lain akibat 
kurangnya anggaran membuat pembangunan yang dilakukan tidak terlaksana 
sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Kemudian, tingkat pemahaman masyarakat sangat kurang mengenai pemanfaatan 
tata ruang sesuai dengan peruntukannya sehingga seenaknya melakukan 
pembangunan yang dapat beresiko pada terjadinya bencana, serta kesadaran 
masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan juga sangat kurang. 
 Implikasi pada penelitian ini yaitu pemerintah diharapkan untuk tetap 
memperhatikan penataan ruang yang ada di daerah dan berusaha meningkatkan 
pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan ruang. Dan juga pemerintah 
dengan tetap mengupayakan terpenuhinya anggaran untuk pembangunan 
pengendali banjir sehingga kejadiannya dapat diminimalisir. Serta masyarakat 
diharapkan  agar taat pada kebijakan RTRW yang berlaku sekarang.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Bencana alam menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh suatu 

negara ataupun daerah pada sebuah bangsa. Bencana alam yaitu suatu kejadian 

yang bisa menimbulkan kerusakan ekosistem sehingga akan berdampak buruk 

bagi masyarakat sekitar terutama membuat beberapa infrastruktur yang telah 

dibangun mengalami kerusakan. Salah satu fenomena alam yang menimbulkan 

kerugian besar yang selalu mengancam beberapa wilayah di Indonesia adalah 

bencana banjir.1 

 Banjir banyak disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi sehingga 

membuat daerah aliran sungai tidak bisa lagi menampung debit air karena tanah 

tidak lagi dapat menyerap air dengan baik. Sehingga hal tersebutlah yang 

membuat  air sungai meluap ke perkampungan warga khususnya pada daerah 

dataran rendah. Kerusakan daerah aliran sungai juga tidak lepas dari perbuatan 

tangan manusia. Maka dari itu, ulah manusia yang tidak bertanggung jawab itu 

dalam mengelola bumi membuat bencana sendiri bagi diri mereka. Telah 

dijelaskan dalam al-Qur‟an bahwa manusia diberi peringatan untuk tidak 

membuat kerusakan di muka bumi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt 

dalam QS. al-A‟raf /7: 56 sebagai berikut 

                                                             
          1Andi Muchlis, “Analisis Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten 

Soppeng”, Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017), h. 
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ا ـِٚ ااْلَْزِض تَ الَ ذُْفِعدُ َٗ  ْٗ ََ َط َّٗ ْ٘ ـًا  ُٓ َخ ْ٘ ادْ ُع َٗ ا  َٖ  عًاْعدَ اِْصالَِح
قا
َد هللاِ   ََ َُّ َزْح اِ

 َِ ْٞ ْحِعِْ َُ َِ اىْ ٍِّ ٌْٝة   قَِس

Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 
dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 
kebaikan.”2 
 

 Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut melarang 

pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas. 

Alam raya telah diciptakan Allah swt dalam keadaan yang sangat harmonis, 

serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk Allah swt telah menjadikannya baik 

bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya. Salah satu 

bentuk perbaikan yang dilakukan Allah swt adalah dengan mengutus para nabi 

untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. 

Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul atau menghambat misi mereka, 

maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi. Merusak 

setelah diperbaiki, jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki, atau 

pada saat dia buruk. Karena itu, ayat tersebut secara tegas menggaris bawahi 

larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang 

baik juga amat tercela.3 

                                                             
          2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2013), h. 157. 
          3M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002), h. 127-128. 
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 Rasulullah sebagai utusan Allah swt menganjurkan para umatnya untuk 

memelihara lingkungan dengan bercocok tanam atau menanami tanah-tanah yang 

kosong. Seperti yang dijelaskan pada hadis berikut ini 

ُْْٔ قَاَه قَاَه َزُظُ٘ه هللاِ صَ  َٜ هللاُ َع ا ِىِل َزِظ ٍَ  ِِ ِْ أََِّط ْت ِْ َع ٍِ ا  ٍَ  ٌَ َظيَّ َٗ  ِٔ ْٞ يَّٚ هللاُ َعيَ

َُ ىَُٔ  َما  حٌ إاِلَّ ََ ْٞ ِٖ ْٗ تَ ٌُ أَ َّْعا  إِ ْٗ َ ٌْٞسأ ُْْٔ َط ٍِ َْٝصَزعُ َشْزًعا ـََٞؤْ ُمُو  ْٗ ٌٍ َٝؽِْسُض َؼْسًظا أَ ْعِي ٍُ

ِٔ َصدَقَحٌ   تِ

Artinya : 

Dari Anas bin Malik ra. Dia berkata : Rasulullah saw bersabda : “Tidaklah 
seorang muslim pun yang menanam atau bercocok tanam, lalu tanamannya 
itu dimakan oleh burung, atau orang, atau binatang, melainkan hal itu 
menjadi shadaqah baginya.” (HR. Bukhari) 
 

 Hadis diatas menjelaskan bahwa umat Islam memang dianjurkan untuk 

menanam pohon hingga hari kiamat selagi umat tersebut masih hidup di dunia. 

Karena dengan menanam pohon akan dapat memberikan manfaat dunia maupun 

akhirat. Manfaatnya di akhirat adalah menjadi ladang pahala bagi orang yang 

menanam. Sedangkan manfaatnya di dunia adalah untuk mencegah banjir yang 

diakibatkan oleh penebangan hutan, pembuangan sampah ke sungai maupun 

kurangnya resapan di kota. Selain itu dengan penanaman pohon akan membantu 

mengurangi adanya polusi udara.4 

 Banjir memiliki kaitan yang sangat erat dengan kondisi tata ruang dan 

wilayah terutama dalam hal menanggulangi banjir. Sebab jika banyak ruang yang 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan kegunaannya maka akan menyebabkan 

                                                             
          4Irma Ritoga, “Analisis Buku Al-Qur‟an dan Hadits pada MA”, Skripsi (Medan: Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sumatera Utara, 2020), h.  
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terjadinya bencana khususnya banjir. Apalagi untuk daerah yang dari tahun ke 

tahun laju pertumbuhan penduduknya semakin meningkat yang berarti 

pemanfaatan ruangnya juga akan semakin banyak dan membuat ruang terbuka 

hijau semakin berkurang. Diketahui bahwa secara ekologis ruang terbuka hijau 

bertujuan untuk meminimalisir genangan dan banjir sekaligus menyimpan air, 

baik air permukaan yang tertahan maupun air tanah karena infiltrasi.5 Maka dari 

itu sangat diperlukan kecakapan dalam penyelenggaraan penataan ruang dan 

wilayah. 

 Pemerintah pada masing-masing daerah diberi kewenangan untuk 

melaksanakan penertiban ruang di daerahnya masing-masing untuk menciptakan 

kedamaian pada masyarakat. Penertiban ruang diselenggarakan berdasarkan 

kebijakan yang berlaku yaitu tetap memperhatikan hak milik penduduk setempat 

atas tanahnya.6 

 Upaya pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengatasi masalah banjir 

dibentuk peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diatur 

dalam Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2012-2032 yang ditetapkan berdasarkan 

Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 dengan Peraturan 

Pemerintah No. 26 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah 

Nasional. Di mana pada Pasal 6 dijelaskan bahwa segala hal yang berkaitan 

dengan penataan ruang di daerah Kabupaten Soppeng tidak lain hanya untuk 

menciptakan keamanan, kenyamanan, dan pemahaman terhadap lingkungan 

                                                             
          5Lusiyanawati, “Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Fungsi Pengendali Genangan di 

Kota Sampang”, Thesis (Surabaya: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember, 2017), h. 13. 
          6Sutaryono, dkk., Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan 
Pertanahan, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), h. 18. 
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berdasarkan agropolitan juga kawasan wisata yang dilakukan dengan tetap 

mencermati perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu negara sehingga 

masyarakat pada suatu daerah mengalami kemajuan, merasakan keadilan dan 

sejahtera dalam menjalani hidup.7 

 Perda RTRW tersebut telah dipaparkan secara rinci langkah-langkah yang 

ditempuh untuk mengurangi genangan air dan melakukan pengendalian banjir 

seperti pembangunan bendungan, pembuatan tanggul ataupun saluran drainase 

terkhusus pada wilayah perumahan, wilayah kegiatan jual beli, wilayah kantor, 

dan tempat wisata.8 Selain itu, dibentuk pula lembaga daerah yang dinamakan 

badan penanggulangan bencana daerah disingkat BPBD dimana tugasnya adalah 

memberikan panduan ataupun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 

mencegah terjadinya bencana, menindaklanjuti secara cepat dan tepat, serta 

melakukan perbaikan tanpa membeda-bedakan yang lainnya yaitu berdasarkan 

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat bersama dengan lembaga 

penanggulangan bencana di daerah yaitu BPBD yang tertera pada Bab III Pasal 3 

Ayat 2 Perda Kabupaten Soppeng No. 5 Tahun 2013 yang didalamnya memuat 

tentang dibentuknya lembaga penanggulangan bencana daerah yaitu BPBD di 

Kabupaten Soppeng.9 

 Beberapa upaya telah diterapkan pemerintah untuk menanggulangi banjir. 

Namun, realitanya peraturan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya berjalan 

dengan baik. Salah satu bentuk kegagalannya adalah pada proyek pembangunan 

                                                             
          7Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Soppeng, h. 387. 
          8Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012, h. 408. 
          9Peraturan Daerah Kabupaten No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, h. 15. 
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bendungan yang dikerjakan oleh PT Arlin Sejahtera dan konsultan pengawasnya 

PT. Bintang Tirta Pratama yang dianggarkan sejumlah 26 M dengan jangka waktu 

pengerjaan proyek selama satu tahun yaitu dimulai pada awal Januari sampai 

dengan Desember tahun 2021 di bagian hulu Sungai Cabbue, Kelurahan Ompo, 

Kecamatan Lalabata menyebabkan banjir karena curah hujan yang tinggi 

sedangkan selama pengerjaan bendungan dilakukan penutupan total karena pihak 

perusahaan memindahkan aliran air dengan tidak memperhatikan resiko yang 

akan terjadi pada saat curah hujan tinggi jika hal tersebut dilakukan.10 

 Banjir terparah di tahun 2021 itu yang disebabkan oleh tindakan 

pengalihan air sungai besar (sungai yang mengarah ke Cenrana) ke sungai kecil 

(Sungai Cabbue) itu membuat beberapa masyarakat berkeluh kesah atas kejadian 

tersebut. Karena warga yang rumahnya dekat dari bantaran sungai itu hanyut 

terbawa oleh derasnya arus banjir. Kejadian itu dibenarkan oleh Kepala Pelaksana 

BPBD Kabupaten Soppeng, Shahrani.11 

 Rumah yang dibangun pada wilayah bantaran sungai sudah termasuk 

pelanggaran. Sebab hal tersebut dapat mengakibatkan penyempitan pada saluran 

air sungai sehingga pada saat curah hujan tinggi terjadilah banjir dan meluap ke 

permukiman. Larangan tersebut telah diatur dalam perda Kabupaten Soppeng No. 

7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 

Bagian Ketiga Larangan Pasal 51 Ayat 2(f) bahwa dalam upaya pelestarian dan 

                                                             
          10

A Syafri Azis, “Diduga Inilah Penyebab Dua Rumah Hanyut di Soppeng”, Katadia, 
Soppeng, 11 Desember 2021. http://katadia.co/2021/12/diduga-inilah-penyebab-dua-rumah-
hanyut-di-soppeng/ (28 Desember 2021). 
          11

Hardiansyah Abdi Gunawan, “Banjir di Ompo Soppeng, Dua Rumah Terbawa Arus”, 

Tribun Soppeng.Com, 06 Desember 2021. http://makassar.tribunnews.com/2021/12/06/breaking-
news-banjir-di-ompo-soppeng-dua-rumah-terbawa-arus (28 Desember 2021). 

http://katadia.co/2021/12/diduga-inilah-penyebab-dua-rumah-hanyut-di-soppeng/
http://katadia.co/2021/12/diduga-inilah-penyebab-dua-rumah-hanyut-di-soppeng/
http://makassar.tribunnews.com/2021/12/06/breaking-news-banjir-di-ompo-soppeng-dua-rumah-terbawa-arus%20(28
http://makassar.tribunnews.com/2021/12/06/breaking-news-banjir-di-ompo-soppeng-dua-rumah-terbawa-arus%20(28
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perlindungan fungsi lingkungan hidup, setiap orang dilarang untuk membangun 

rumah, melaksanakan kegiatan jual beli pada tempat yang memang telah dilarang 

pemerintah seperti pinggir jalan, hutan dan taman kota, serta disekitar bantaran 

sungai.12 

 Oleh karena itu, hadirnya tulisan ini diharapkan mampu untuk menelisik 

lebih dalam tentang bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan 

kebijakan rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Soppeng agar banjir bisa 

dikendalikan sehingga tidak lagi terjadi banjir seperti pada tahun 2021. Di mana 

disebabkan oleh adanya pembangunan proyek bendungan di bagian atas Sungai 

Cabbue  dengan tanpa memikirkan resiko akibat dari pembangunan tersebut. Yang 

tidak lepas juga dari pelanggaran yang dilakukan oleh warga. 

 Penelitian ini juga ingin mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah 

Kabupaten Soppeng dalam mengimplementasikan kebijakan rencana tata ruang 

dan wilayah dalam menanggulangi banjir. Sangat menarik untuk diteliti, sehingga 

penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Politik Tata Ruang 

(Analisis Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dalam 

Menanggulangi Banjir di Kabupaten Soppeng Tahun 2021)” dengan harapan 

bahwa hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi implementor kebijakan untuk lebih memperhatikan lagi 

rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Soppeng sebagai bentuk upaya 

dalam menanggulangi banjir. Karena jika tertata dengan baik tentu akan 

berdampak baik pula bagi masyarakat. 

                                                             
          12Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 7 
Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, h. 25. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi kebijakan rencana tata ruang dan wilayah 

dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Soppeng? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Soppeng 

dalam mengimplementasikan kebijakan rencana tata ruang dan wilayah 

dalam menanggulagi banjir? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan rencana tata ruang dan 

wilayah dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Soppeng. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten 

Soppeng dalam mengimplementasikan kebijakan rencana tata ruang 

dan wilayah dalam menanggulangi banjir. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, antara lain: 

a. Secara Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

kebijakan publik terkhusus kepada pelaksanaan perencanaan tata 

ruang dan wilayah yang dalam hal ini untuk melakukan 

penanggulangan bencana terutama banjir. 

2) Dapat dijadikan sebagai sumber tertulis mengenai analisis 

implementasi kebijakan rencana tata ruang dan wilayah dalam 

menanggulangi banjir di Kabupaten Soppeng Tahun 2021. 
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b. Secara praktis 

1) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sosial 

pada jurusan ilmu politik di Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Ilmu 

Politik UIN Alauddin Makassar. 

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap perumusan strategi dalam 

rangka pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah untuk 

menanggulangi terjadinya banjir. 

D. Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian terdahulu, penulis memaparkan keterkaitannya dengan 

penelitian penulis yang nantinya akan menjadi acuan bagi penulis dalam meneliti. 

Dan juga untuk melakukan perbandingan antara penelitian penulis dengan 

beberapa penelitian terdahulu yang penulis ambil sehingga dapat memperbanyak 

teori yang akan digunakan. 

 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh A. Ummu Kaltsum mengenai 

Politik Tata Ruang (Relasi Kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif dalam 

Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Gowa). Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD lebih 

memprioritaskan keinginan pengembang. Di mana tidak begitu memperhatikan 

sesuai tidaknya ruang. Mereka mendukung atau menerima pengembang untuk 

berinvestasi di Kabupaten Gowa terlebih untuk penerbitan izin penggunaan dan 

pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan. Namun, warga yang ingin 

melakukan pengurusan surat tanda kepemilikan tanah tidak dimudahkan oleh 
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pemerintah yang berwenang. Melainkan hal ini juga tidak ada pengawasan dari 

lembaga DPRD. Walaupun DPRD tidak mempunyai hak dalam hal ini tetapi 

lembaga legislatif itu memiliki peran agar mengawasi dikeluarkannya izin 

menggunakan lahan. Sedangkan penanam modal dapat melakukan pengaduan 

kepada DPRD jika tidak memperoleh izin. Sangat terjadi perbedaan antara 

investor dan masyarakat biasa.13 

 Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh A. Ummu Kaltsum terletak 

pada fokus penelitiannya yaitu meneliti hubungan otoritas pemerintah Kabupaten 

Gowa dengan anggota DPRD. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada 

pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Soppeng untuk 

menanggulangi banjir serta kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten 

Soppeng sehingga kebijakan tersebut tidak terealisasi dengan baik yang 

dibuktikan dengan masih terjadinya banjir di Kabupaten Soppeng. 

 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andi Muchlis tentang Analisis 

Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. 

Penelitian ini mengkaji tentang peran BPBD serta bagaimana hubungan kerja 

sama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko banjir. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan Kepala Pelaksana BPBD 

menjalankan setiap penanggulangan secara tepat dan lebih baik yaitu 

penanggulangan bencana yang darurat. Di mana harus melibatkan berbagai pihak 

dalam penanggulangannya. Apalagi kerja sama antara masyarakat dengan 

pemerintah sudah terangkaikan dengan baik seperti yang kita ketahui bahwa 
                                                             
          13

A Ummu Kaltsum, “Politik Tata Ruang (Relasi Kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif 

dalam Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Gowa)”, Skripsi 
(Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin), h. 1. 
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masyarakat ikut serta pada kegiatan pengarahan yaitu dengan membentuk 

lembaga penanggulangan bencana bagi masyarakat di Kecamatan Ganra yang 

bekerja sama dengan BPBD serta masyarakat juga ikut membantu dan 

mendukung peran pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir.14  

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Muchlis lebih kepada 

peran pemerintah khususnya BPBD dalam menanggulangi bencana banjir serta 

hubungan kerja sama pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir. Sedangkan 

penelitian penulis lebih mengarah kepada pelaksanan kebijakan RTRW yang tidak 

berfokus pada BPBD melainkan badan pelaksana kebijakannya yaitu Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan terealisasinya kebijakan tersebut 

maka akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya banjir serta penelitian 

penulis juga akan mencari tahu kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten 

Soppeng selama kebijakan tersebut diimplementasikan. 

 Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Mukhammad Najmul Ula yang 

berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Rob di Kabupaten Pekalongan 

dengan menggunakan metode penelitian jenis kualitatif. Adapun hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa telah ada beberapa kebijakan yang ditetapkan 

berdasarkan penanggulangan banjir rob di Kabupaten Pekalongan berupa 

peraturan daerah, kesepakatan bersama ataupun langkah darurat yang akan 

ditempuh untuk menanggulangi banjir rob di Kabupaten Pekalongan. Kemudian 

peneliti menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggunakan teori 

                                                             
          14

Andi Muchlis, “Analisis Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten 

Soppeng”, Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017), h. 
14. 
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implementasi kebijakan dari Hogwood dan Gunn yang terdiri dari tiga tahap yaitu 

persiapan, implementasi, dan penilaian kebijakan..15 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mukhammad Najmul Ula 

terletak pada objek penelitiannya yaitu banjir yang disebabkan oleh adanya 

pasang surut air di laut yang disebut sebagai banjir rob serta menganalisis 

kebijakan berdasarkan tahap implementasi Hogwood dan Gunn. Sedangkan 

penelitian penulis menganalisis kebijakan pemerintah dalam menanggulangi 

banjir melalui perda RTRW berdasarkan tahap implementasi Van Meter dan Van 

Horn. 

 Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fina Florentina Canesty 

mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tata Ruang dan Wilayah 

yang Berbasis Mitigasi Bencana di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini mengkaji 

jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana peran 

pemerintah Kabupaten Cilacap dalam upaya mewujudkan tata ruang dan wilayah 

yang berbasis mitigasi bencana serta apa yang menjadi faktor penghambatnya. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk merencanakan tata ruang dan 

wilayah sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya resiko bencana maka 

pemerintah Kabupaten Cilacap akan melaksanakan penataan serta pengawasan 

dimanfaatkannya ruang sehingga ruang yang digunakan oleh masyarakat dapat 

sesuai dengan peruntukkannya yaitu RTRW yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan 

yang menjadi penghambat pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut adalah 

masyarakat masih berkurang kesadarannya terhadap kebijakan yang telah 
                                                             
          15

Mukhammad Najmul Ula, “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Rob di 

Kabupaten Pekalongan”, Skripsi (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 
2019), h. 7. 
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dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap dan juga kerjasamanya 

berkurang antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam melaksanakan 

upaya yang telah ditetapkan disamping juga masyarakat kontra dengan kebijakan 

tersebut sehingga pelaksana kebijakan tidak dapat meningkatkan pelaksanaan 

kebijakan tersebut.16 

 Perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh Fina Florentina Canesty 

adalah terletak pada lokus penelitiannya di mana ia meneliti di Kabupaten Cilacap 

serta berfokus kepada peran pelaksana kebijakan dalam menciptakan tata ruang 

dan wilayah sebagai upaya dalam menimalisir terjadinya bencana sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada bagaimana pemerintah Kabupaten 

Soppeng bisa lebih merealisasikan perda tentang rencana tata ruang dan wilayah 

sehingga banjir dapat ditanggulangi dan dari segi lokus pun juga berbeda. 

 Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Indah Putri Rahayu, dan kawan-

kawan mengenai Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah 

Kota Manado dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian yang ditemukan bahwa kebijakan penanggulangan banjir di Kecamatan 

Singkil belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Manado. Di mana 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa daerah di Kecamatan Singkil 

masih rawan terhadap terjadinya banjir dan belum ada upaya dari pemerintah 

untuk mengendalikan banjir seperti pembangunan saluran drainase dan 

masyarakatnya juga memang tidak memiliki kesadaran untuk tidak membuang 

sampah secara sembarangan di sungai sehingga pada saat curah hujan tinggi dapat 
                                                             
          16

Fina Fiorentina Canesty, “Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tata Ruang dan 

Wilayah yang Berbasis Mitigasi Bencana di Kabupaten Cilacap”, Skripsi (Semarang: Fak. Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 7. 
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membuat saluran air di sungai meluap sehingga menyebabkan Kota Manado 

mengalami banjir.17 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indah Putri Rahayu dan kawan-

kawan terletak pada realisasi kebijakan pemerintah mengenai pengendalian banjir 

terhadap daerah rawan bencana yang belum disentuh untuk pembangunan tanggul. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan menganalisis bagaimana 

implementasi kebijakan rencana tata runag dan wilayah agar terealisasi dengan 

baik sebab pihak perusahaan yang membangun bendungan untuk antisipasi banjir 

itu malah membuat banjir bandang di Kabupaten Soppeng tepatnya di Lingkungan 

Cabbue Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata. Dan dari segi lokus penelitian pun 

juga berbeda. Serta penelitian ini juga ingin mengetahui kendala pemerintah 

daerah dalam mengimplementasikan kebijakan RTRW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
          17Indah Putri Rahayu, dkk., “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah 

Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Singkil)”, JAP  7, no. 105 (2021): h. 20. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Kebijakan Publik 

 Pada dasarnya kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah yang berupa 

aktivitas-aktivitas pemerintah. Dilakukan ataupun tidak dilakukan, kebijakan 

publik tetap memiliki tujuan yaitu tidak lain untuk kepentingan masyarakat.18 

 Kebijakan publik memiliki pengertian yang beragam, salah satunya yang 

dikemukakan oleh Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik merupakan semua hal 

yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah, kenapa kebijakan 

tersebut harus dilaksanakan dan tujuan dari hidup bersama itu seperti apa sehingga 

kebijakan yang diambil harus dipertimbangkan tujuan ditetapkannya supaya 

berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat yang tidak menimbulkan 

permasalahan bagi masyarakat jika kebijakan tertentu diimplementasikan, 

walaupun akan tetap ada pihak yang akan dirugikan maupun diuntungkan. Oleh 

sebab itu, kemahiran dalam memutuskan kebijakan harus dimiliki oleh 

pemerintah.19 

 Sutama mengemukakan bahwa berdasarkan lembaga administrasi negara, 

tingkat-tingkat kebijakan publik antara lain20 

 

                                                             
         18Sahya Anggara, Kebijakan Publik, (Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 36. 
          19Taufiqurokhman, Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada 
Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan), (Cet I; Jakarta: FISIP Universitas Moestopo 
Beragama (Pers), 2014), h. 7. 
          20Nuryanti Mustari, Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi 
Kebijakan Publik), (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2015), h. 42-43. 
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a) Lingkup Nasional 

 Kebijakan nasional merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh 

negara agar tujuan nasional dapat tercapai seperti yang terkandung pada 

pembukaan UUD 1945.  

 Kebijakan umum merupakan kebijakan dari presiden yang sifatnya 

menyeluruh untuk mencapai tujuan negara terhadap pelaksanaan UU, 

UUD, dan TAP MPR. 

 Kebijakan pelaksanaan merupakan dijabarkannya kebijakan umum apabila 

kebijakan pada bidang tertentu akan dilaksanakan sesuai dengan tugas 

yang telah ditetapkan untuk masing-masing pelaksana kebijakan. 

b) Lingkup wilayah daerah 

 Kebijakan secara umum dalam lingkup daerah merupakan suatu kebijakan 

dimana yang mengelola urusan rumah tangga di daerah adalah pemerintah 

di daerah itu sendiri. 

 Kebijakan pelaksanaan 

a. Merealisasikan pelaksanaan perda merupakan bentuk pelaksanaan 

kebijakan berdasarkan azas desentralisasi. 

b. Mengimplementasikan kebijakan secara nasional di daerah merupakan 

wujud pelaksanaan kebijakan yang berlandaskan dekosentrasi. 

c. Jika pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah 

dibantu oleh pemerintah pusat maka pelaksanaan kebijakan tersebut 

dalam rangka tugas pembantuan. 
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 Dalam proses penyusunan kebijakan publik memerlukan beragam variabel 

ataupun proses yang mesti ditelaah. Olehnya itu, sebagian pakar dari studi ilmu 

politik berminat untuk menganalisis kebijakan dengan mengklarifikasikan 

metode-metode pembuatan kebijakan publik menjadi beberapa tahap.21 

(1) Tahap Penyusunan Agenda 

 Langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun suatu agenda 

kebijakan. Di mana setiap pejabat yang terpilih memilih suatu masalah untuk 

dimasukkan ke suatu agenda kebijakan. Akan tetapi tidak semuanya masalah yang 

masuk dibahas melainkan para perumus kebijakan memilih masalah yang 

memang perlu untuk dicari jalan keluarnya. Adapun masalah yang tidak 

diprioritaskan untuk dibahas itu ditunda sampai pada batas waktu yang telah 

ditentukan. 

(2) Tahap formulasi kebijakan 

 Adapun masalah yang telah menjadi prioritas selanjutnya dibahas oleh 

para perumus kebijakan untuk mencari solusi yang pantas untuk memecahkan 

masalah tersebut. Di mana solusi dari masalah itu berbeda-beda dari setiap 

alternatif kebijakan yang ada sehingga para perumus kebijakan saling 

berkompetisi untuk mengambil langkah terbaiknya untuk memecahkan masalah 

yang ada.  

(3) Tahap adopsi kebijakan 

 Beberapa kebijakan telah diusulkan oleh para perumus kebijakan, maka 

dari itu dipilihlah kebijakan yang benar-benar selaras untuk mengatasi masalah 

                                                             
          21Budi Winarno, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), (Yogyakarta: CAPS 
(Center of Academic Publishing Service), 2014), h. 36. 
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yang ada yang tidak lepas dari dukungan pemerintah yaitu lembaga eksekutif dan 

legislatif.  

(4) Tahap pelaksanaan kebijakan 

 Setelah kebijakan dipilih, maka dijalankanlah program tersebut. Sebab jika 

tidak dijalankan hanya akan menjadi catatan bagi para elit politik nantinya. 

Adapun orang-orang yang bertugas melaksanakan kebijakan tersebut adalah para 

pelaksana kebijakan yang memang memiliki  tugas untuk mengimplementasikan 

kebijakan tersebut sehingga masalah yang ada dapat teratasi. Pada tahap 

pelaksanaan kebijakan juga terjadi persaingan untuk kepentingan tertentu. Sebab 

tidak semua para pelaksana kebijakan pro terhadap pelaksanaan kebijakan. 

(5) Tahap evaluasi kebijakan 

 Tahap terakhir adalah menilai kebijakan yang telah diimplementasikan 

oleh para pelaksana kebijakan dengan tujuan mengukur sejauh mana kebijakan 

yang telah dipilih sebelumnya untuk diimplementasikan agar masalah dapat 

teratasi. Namun, teratasi atau tidaknya suatu masalah pada dasarnya kebijakan 

yang ditetapkan itu untuk mendapatkan manfaat yang dicita-citakan.  

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik 

 Implementasi kebijakan publik merupakan semua aktivitas sesudah 

ditetapkannya suatu kebijakan. Kebijakan akan menjadi sia-sia jika kebijakan 

yang sudah disepakati untuk memecahkan masalah tidak diterapkan. Sehingga 
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secara umum pengimplementasian kebijakan itu penting terhadap kebijakan 

publik.22 

 Implementasi kebijakan dalam studi kebijakan publik juga memiliki 

pengertian yang beragam begitupun dengan model implementasi kebijakannya. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut 

pakar Van Horn dan Van Meter dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan publik 

mengenai rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai upaya 

dalam mengurangi resiko terjadinya banjir. 

 Implementasi kebijakan publik menurut Van Horn dan Van Meter adalah 

segala tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yang bertujuan 

untuk mewujudkan harapan yang diinginkan sesuai dengan tujuan kebijakan 

sebelumnya yang telah ditetapkan. Adapun tindakan yang dimaksud adalah semua 

cara yang dilakukan untuk mengganti kebijakan yang telah ditetapkan ke tindakan 

yang bermanfaat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan ataupun dengan 

maksud untuk meneruskan tindakan sesuai dengan kebijakan sebelumnya baik 

berpengaruh besar maupun kecil.23 

 Model implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Van Meter dan Van 

Horn menyatakan bahwa terdapat 6 poin yang membangun ikatan antara 

kebijakan dengan kinerja, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, 

komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, karakteristik organisasi 

                                                             
          22Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, Teori dan Analisis Kebijakan Publik, (Bandung: 
Alfabeta, 2016), h. 57. 
          23Kamal Alamsyah, Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi, (Cet I; Bandung: Media Citra 
Mandiri Press, 2016), h. 66.  
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pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan sikap para pelaksana 

kebijakan.24  

1) Standar dan tujuan kebijakan 

 Standar dan tujuan kebijakan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau 

tidak berhasilnya suatu kinerja kebijakan. Sehingga tujuan dan indeks suksesnya 

kebijakan sangat penting akan kejelasannya. Yang demikian untuk menghindari 

perbedaan penafsiran antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan.  

2) Sumber daya 

 Faktor yang paling berperan penting juga dalam menentukan berhasilnya 

pelaksanaan suatu kebijakan adalah sumber daya kebijakan. Di mana sumber daya 

kebijakan yang dimaksud disini adalah dananya yang paling utama. Sebab 

kebijakan tidak akan berjalan jika tidak ada sama sekali pendanaan. Adapun 

sumber lain yaitu memberikan hadiah terhadap orang-orang yang berhasil 

mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga mereka 

termotivasi untuk lebih maksimal lagi ke depannya dalam melaksanakan 

kebijakan. Begitupun sebaliknya memberikan sanksi bagi mereka yang tidak 

berhasil terhadap apa yang menjadi tanggungjawabnya. 

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana 

 Dalam model ini, standar kinerja dan tujuan-tujuan kebijakan serta 

sumber-sumber daya merupakan faktor-faktor utama yang menentukan kinerja 

kebijakan. Selain faktor-faktor utama tersebut, ada faktor pendukung lain yang 

                                                             
          24Rulinawaty Kasmad, Studi Implementasi Kebijakan Publik, (Makassar: Kedai Aksara, 
2013), h. 45. 
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perlu diperhatikan dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan, diantaranya 

adalah kegiatan pelaksana dan komunikasi setiap lembaga. 

 Komunikasi pada setiap organisasi sangat diperlukan agar para pelaksana 

kebijakan bisa saling bertukar informasi sehingga tujuan dari dilaksanakannya 

suatu kebijakan jelas. Begitupun juga dengan dorongan untuk para pelaksana 

kebijakan. Mereka membutuhkan saran teknis dan pemdampingan dan juga 

balasan baik itu postif ataupun negatif terhadap apa yang telah mereka 

laksanakan.  

4) Karakteristik organisasi  

 Faktor lain yang medukung berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan 

adalah karakter dari lembaga yang melaksanakan kebijakan. Menurut Ripley 

karakteristik yang harus dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan terdiri dari 6 

antara lain 

a. Tingkat kemampuan staf dalam suatu lembaga 

 Para pelaksana kebijakan harus benar-benar memiliki kemampuan untuk 

menjalankan kebijakan dan memang mereka memiliki pengaruh yang besar 

terhadap berhasilnya suatu kebijakan. Dengan itu, apa yang menjadi tujuan dari 

dibentuknya suatu kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan. 

b. Tingkat kontrol hierarkis atas keputusan dan proses pelaksanaan di dalam 

lembaga pelaksana 

 Setiap lembaga tentunya memiliki anggota yang berbeda-beda 

kewenangannya. Begitupun dengan para pelaksana kebijakan, mereka terbagi 

berdasarkan kemampuan/kewenangan yang dimilikinya dalam menjalankan suatu 



 

22 
 

kebijakan. Olehnya itu, tingkat pengawasan dalam proses pengimplementasian 

suatu kebijakan berbeda-beda yang ditentukan berdasarkan kedudukannya dalam 

suatu lembaga. 

c. Didukung oleh para pembuat kebijakan baik dari lembaga legislatif 

maupun eksekutif 

 Salah satu hal yang paling penting dan harus dimiliki oleh para pelaksana 

kebijakan adalah memperoleh dukungan dari beberapa anggota legislatif maupun 

eksekutif yang terlibat dalam pembuatan kebijakan sampai pada terlaksananya 

kebijakan tersebut. Sebab mereka secara langsung sangat berpengaruh terhadap 

apa yang dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan yaitu dengan mengawasi 

kinerja badan pelaksana kebijakan. Pengawasan itu dapat berupa saling bertukar 

pendapat ataupun mendiskusikan apa yang menjadi kendala para pelaksana 

kebijakan dalam merealisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.  

d. Vitalitas organisasi 

 Vitalitas suatu organisasi adalah kemampuan suatu lembaga untuk dapat 

merealisasikan kebijakan dengan baik kepada masyarakat sehingga badan 

pelaksana kebijakan akan terus berpengaruh terhadap kebijakan yang ditetapkan. 

e. Selalu menjalin komunikasi dengan baik terhadap orang-orang yang tidak 

ikut andil dalam mengimplementasikan kebijakan 

 Para implementor kebijakan harus selalu bersifat terbuka terhadap semua 

orang yang memiliki pengaruh terhadap terlaksananya kebijakan tersebut. 

Terutama kepada masyarakat. para pelaksana kebijakan harus mampu 
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memberikan pemahaman kepada masyarakat apa yang akan dilakukan pemerintah 

dan dampaknya jika kebijakan tersebut terealisasi dengan baik. 

f. Harus saling berinteraksi antara organisasi pelaksana dengan para perumus 

kebijakan 

 Para pelaksana kebijakan harus saling berkoordinasi dengan para pembuat 

kebijakan (lembaga eksekutif dan legislatif) mengenai kebijakan yang akan 

direalisasikan kepada masyarakat. 

5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik 

 Dalam mengimplementasikan kebijakan, implementor  kebijakan harus 

memperhatikan keadaan lingkungan sekitar baik dari segi sosial, politik maupun 

ekonominya. Olehnya itu tersedianya sumber daya ekonomi sangat diperlukan 

terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Begitupun dengan kondisi sosial 

sangat penting terhadap dijalankannya suatu kebijakan karena sudah menjadi 

target dari kebijakan publik. Serta kelompok-kelompok kepentingan pada suatu 

masyarakat sangat penting untuk diperhatikan baik dalam formulasi kebijakan 

ataupun dalam pelaksanaannya.  

6) Sikap para pelaksana kebijakan 

 Hal terakhir yang harus memperoleh perhatian terhadap pelaksanaan 

kebijakan yaitu sikap badan pelaksana. Semua bagian pada model ini selanjutnya 

dibahas oleh para pelaksana kebijakan. Ada 3 hal yang berpengaruh  terhadap hal 

tersebut antara lain. 
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a. Kognisi mereka tentang kebijakan  

 Pemahaman seseorang terhadap kebijakan merupakan hal yang sangat 

penting. Sebab jika para pelaksana kebijakan benar-benar memahami tujuan dari 

ditetapkannya kebijakan tertentu maka kebijakan akan terimplementasi dengan 

baik.  

b. Respon pelaksana kebijakan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, 

penolakan) 

 Adapun tanggapan para pelaksana kebijakan baik berupa penerimaan, 

sikap netral, dan penolakannya juga sangat mempengaruhi keberhasilan 

kebijakan. Dengan diterimanya kebijakan yang telah ditetapkan maka 

implementor akan dengan sepenuh hati mengimplementasikan kebijakan demi 

terciptanya kesejahteraan pada kehidupan masyarakat. Begitupun sebaliknya. 

c. Intensitas respon pelaksana kebijakan 

 Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan ditentukan oleh kuatnya 

pemahaman dan diterimanya kebijakan oleh badan pelaksana kebijakan. Yang 

kemudian akan berpengaruh terhadap intensitas sikap pelaksana. 

3. Konsep Tata Ruang dan Wilayah 

 Ruang merupakan suatu bentuk kesatuan dari wilayah yang mencakup 

ruang udara, lautan maupun ruang daratan. Di mana ruang tersebut merupakan 

tempat bagi makhluk hidup terutama manusia untuk melakukan aktivitas dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan tata ruang merupakan bentuk 

dimanfaatkannya ruang secara struktural karena adanya perencanaan maupun 

tidak ada perencanaan sama sekali. Untuk penataan ruang sendiri merupakan 
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suatu proses dimana ruang ditata melalui adanya perencanaan, pemanfaatan dan 

perencanaan.25 

 Rencana tata ruang merupakan hasil dari direncanakannya pola dan 

struktur dimanfaatkannya suatu ruang. Pola dimanfaatkannya ruang memiliki 

maksud dimanfaatkannya udara, air dan tanah serta sumber daya alam yang 

lainnya sebagai bentuk pemanfaatan, penguasaan dan penggunaan sumber daya 

yang ada. Sedangkan maksud dari struktur dimanfaatkannya ruang merupakan 

rangkaian komponen-komponen yang membentuk suatu lingkungan yang 

berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, wilayah merupakan suatu bentuk 

kesatuan geografis dimana komponen-komponen yang terkait padanya ditetapkan 

seseuai dengan sudut pandang fungsional dan administratifnya.26 

 Rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah rencana tata ruang dalam 

wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 

berjangka waktu perencanaan 10 tahun. Adapun maksud dari direncanakannya 

tata ruang untuk wilayah di kabupaten yaitu menciptakan ruang di wilayah 

kabupaten yang melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap 

memperhatikan keadaan lingkungan, saling bersinergi, alokasi investasi yang 

efisien serta bisa menjadi pedoman terhadap disusunnya program pembangunan 

agar masyarakat menjadi sejahtera.27 

                                                             
          25Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
          26Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Wilayah Propinsi, (Cet: II; 
Jakarta: PT. Mediatama Saptakarya, 2013), h. 3. 
          27Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang, h. 5. 
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 Tujuan dari direncanakannya tata ruang wilayah di kabupaten adalah28 

a. Mengendalikan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun 

masyarakat di wilayah kabupaten. 

b. Antara wilayah yang dilindungi  dengan wilayah budidaya terjadi 

keseimbangan. 

c. Rencana pembangunan di wilayah kabupaten menjadi tersusun dan selaras. 

d. Masyarakat terdorong untuk melakukan penanaman modal di wilayah 

sendiri. 

e. Pembangunan di wilayah dan sektor pembangunan lainnya menjadi 

sinkron. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
          28Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Wilayah Provinsi, (Cet: II; 
Jakarta: PT. Mediatama Saptakarya, 2013),  h. 6. 
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B. Kerangka Pikir 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Soppeng 

 

 

Implementasi Kebijakan 

 

 

 Analisis implementasi kebijakan   Kendala 

 Van Meter dan Van Horn 

 

 

(1) Standar dan tujuan kebijakan 

(2) Sumber daya 

(3) Karakteristik organisasi pelaksana 

(4) Komunikasi antar organisasi dan 

Kegiatan pelaksana 

(5) Sikap para pelaksana 

(6) Kondisi sosial, ekonomi dan politik  

 

 

      

      Penanggulangan banjir 

 

 Upaya pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mencegah terjadinya banjir 

dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya 

banjir di Kabupaten Soppeng tiap tahunnya dan tingkat keparahannya terjadi pada 

tahun 2021 tepatnya di Cabbue Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata. Maka dari 

itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan 
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rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Soppeng berdasarkan teori 

implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter yang dilihat dari enam 

poin diantaranya tujuan dan standar dari kebijakan, sumber daya, komunikasi dan 

aktivitas para pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi politik, sosial 

dan ekonomi, serta sikap pelaksana kebijakan.  

 Proses pelaksanaan kebijakan tidak akan selalu berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan. Maka penelitian ini juga akan melihat apa saja yang menjadi 

kendala pemerintah Kabupaten Soppeng. Sebab, ada saja hal yang membuat 

kebijakan itu tidak dapat terimplementasi dengan baik, begitupun sebaliknya. Jadi, 

jika kebijakan itu tidak terealisasi dengan baik kepada masyarakat maka akan 

berdampak buruk bagi masyarakat di daerah itu sendiri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau 

kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.29 

 Menurut John Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan 

yang bertujuan untuk meneliti dan memahami suatu gejala sentral. Untuk 

memahami gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai narasumber dengan 

mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan 

oleh narasumber kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata 

atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil 

dari analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi. Dari data-data tersebut 

peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Kemudian 

hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang 

agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk 

laporan hasil penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi 

oleh pandangan, pemikiran dan pengetahuan peneliti karena data tersebut 

diinterpretasikan oleh peneliti.30 

 

 
                                                             
          29Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 
2012), h. 46. 
         30Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 7. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng tepatnya di Cabbue 

Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata yang pertama kalinya mengalami tingkat 

banjir terparah di penghujung tahun 2021 yang membuat rumah warga hanyut 

karena derasnya arus banjir. 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 3 bulan berturut-turut yaitu 

dimulai pada April sampai dengan Juni 2022. 

C. Sumber Data Penelitian 

 Sumber data penelitian menjadi hal yang paling utama bagi peneliti, sebab 

ketepatan dalam pemilihan dan menentukan jenis sumber data akan menentukan 

ketepatan, kedalaman dan kelayakan informasi yang diperoleh.31 Adapun sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Data Primer  

 Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Secara khusus, peneliti 

mengumpulkan data primer dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Data primer meliputi opini subjek (orang) baik secara individu maupun kelompok, 

hasil pengamatan secara langsung pada suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian.32 Data primer ini nantinya diperoleh oleh peneliti 

                                                             
          31Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 
(Surakarta, 2014), h. 108. 
          32Saban Echdar, Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 
2017), h. 284. 
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melalui wawancara secara langsung dengan stakeholder terkait dengan 

implementasi kebijakan rtrw untuk mencegah terjadinya banjir sehingga banjir 

dapar tertanggulangi serta masyarakat yang terdampak banjir.  

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data-data sekunder yang sudah tersedia dan 

dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data 

ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. 

Adapun yang termasuk dalam kategori data tersebut adalah data bentuk teks: 

dokumen, pengumuman, spanduk, surat-surat; data bentuk gambar: billboard, foto 

dan animasi; data bentuk suara: hasil rekaman kaset; serta kombinasi teks, gambar 

dan suara: video, film, iklan di televisi dan lain-lain.33  

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan 

penelitian ini antara lain 

1. Wawancara (Interview) 

 Wawancara ialah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara (interview) merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi 

antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui 

komunikasi langsung. Selain itu, wawancara juga dapat diartikan sebagai 

percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana 

                                                             
          33Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif, 
(Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 34. 
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pewawancara bertanya langsung tentang objek yang akan diteliti yang telah 

dirancang sebelumnya.34 

 Informan yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah 

mereka yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah 

Kabupaten Soppeng sebagai upaya dalam menanggulangi banjir serta masyarakat 

Kecamatan Lalabata yang terkena dampak banjir, diantaranya: 

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Soppeng 

b. Kepala Kelurahan Ompo 

c. Masyarakat Cabbue Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata yang 

terdampak banjir khususnya warga yang rumahnya hanyut terbawa oleh 

derasnya arus banjir. 

2. Observasi 

 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk untuk 

mengamati secara langsung subjek penelitian dan merekam peristiwa serta 

perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam kurun waktu 

tertentu serta diperoleh data yang cermat, mendalam dan rinci. Metode ini 

digunakan oleh peneliti agar peneliti memperoleh pengalaman langsung dan 

dijadikan sebagai alat untuk menguji kebenaran. Selain itu, dengan pengamatan, 

peneliti akan mengalami dan melihat sendiri serta dapat mencatat kejadian 

sebagaimana yang terjadi untuk dijadikan sebagai alat yang sangat bermanfaat 

bilamana teknik komunikasi lain kurang memungkinkan.35 Pada penelitian ini 

                                                             
          34A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Cet. 
I; Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 372. 
          35Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Cet. I; Bandung: Pustakan Ramadhan, 2017), 
h. 65.  
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peneliti melakukan observasi langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang (PUPR) dan Kelurahan Ompo yang menjadi lokasi dalam penelitian ini 

yang terkena banjir terparah sampai membuat rumah warga hanyut. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang 

dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder. 

Sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara 

cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak 

pertama.36 

E. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.37 

                                                             
          36Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 
Ilmu, 2020), h. 149-150. 
          37Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Cet. I; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 
77. 
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 Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan 

Huberman yang dilakukan dengan empat tahap, yaitu:38 

1. Pengumpulan Data 

 Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan 

reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami yaitu catatan tentang apa yang 

dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya 

pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Sedangkan 

catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan 

penafsiran dari peneliti mengenai temuan yang didapat dan merupakan bahan 

rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. 

2. Reduksi Data 

 Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang sesuai 

dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak 

berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain, reduksi data 

digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan 

membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga 

memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. 

3. Penyajian Data 

 Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik 

dan tabel. Adapun tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi 

sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti 

                                                             
          38Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Cet. I; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 
95-97. 
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tidak kesulitan dalam menguasai informasi baik secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik 

ataupun grafik sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menguasai data yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung 

seperti halnya proses reduksi data. Kemudian, setelah data terkumpul maka 

diambillah kesimpulan sementara dan ketika data benar-benar lengkap maka 

diambillah kesimpulan akhir. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kabupaten Soppeng 

 Asal mula nama Soppeng sampai saat ini para pakar dan budayawan 

belum ada kesepakatan bahkan dalam sastra bugis tertua I La Galigo telah tertulis 

nama Kerajaan Soppeng yang berbunyi: “iyyanae sure puada adaengi tanae ri 

soppeng, nawalainna sewo-gattareng, noni mabbanua tauwe ri soppeng, naiya tau 

sewoe iyanaro riaseng tau soppeng riaja, iyya tau gattarenge iyanaro riaseng tau 

soppeng rilau”. Berdasarkan naskah lontara tersebut diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penduduk tanah Soppeng mulanya dari dua tempat yaitu Sewo 

dan Gattareng. 

 Di dalam lontara tertulis bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan 

Soppeng telah ada kekuasaan yang mengatur jalannya pemerintahan yang 

berdasarkan kesepakatan 60 pemuka masyarakat, hal ini dilihat dari jumlah arung, 

Sullewatang, Paddanreng dan Pabbicara yang mempunyai daerah kekuasaan 

sendiri yang dikoordinir oleh LILI-LILI. Namun suatu waktu terjadi musim 

kemarau di sana sini timbul huru-hara, kekacauan hingga kemiskinan dan 

kemelaratan terjadi dimana-mana. Olehnya itu 60 pemuka masyarakat bersepakat 

untuk mengangkat seorang junjungan yang dapat mengatasi semua masalah 

tersebut. Tampil Arung Bila mengambil inisiatif mengadakan musyawarah besar 

yang dihadiri 30 orang Matoa dari Soppeng Rilau dan 30 orang Matoa dari 

Soppeng Riaja, sementara musyawarah berlangsung, seekor burung kakak tua 
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terbang mengganggu diantara hadirin dan Arung Bila memerintahkan untuk 

menghalau burung tersebut dan mengikuti kemana mereka terbang. Burung kakak 

tua tersebut akhirnya sampai di Sekkanyili dan ditempat inilah ditemukan orang 

berpakaian indah duduk diatas batu, yang bergelar Manurunge ri Sekkanyili atau 

Latemmamala sebagai pemimpin yang diikuti dengan ikrar antara Latemmamala 

dengan masyarakat Soppeng. Demikianlah komitmen yang lahir antara 

Latemmala dengan masyarakat Soppeng, dan saat itulah Latemmala menerima 

pengangkatan dengan gelar  Datu Soppeng, sekaligus sebagai awal terbentuknya 

kerajaan Soppeng, dengan mengangkat sumpah diatas batu yang diberi nama 

Lamung Patue sambil memegang segenggam padi dengan mengucapkan kalimat 

yang artinya “isi padi tak akan masuk melalui kerongkongan saya bila berlaku 

curang dalam melakukan pemerintahan selaku Datu Soppeng”. 

2. Kondisi Geografi dan Demografis Kabupaten Soppeng 

a. Aspek Geografi 

1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

 Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang terletak diantara 40 060 000  
– 40 320 000 Lintang Selatan 1190 420 180 

– 1200 060 130 Bujur Timur dan berada disekitar 180 km di sebelah utara Kota 

Makassar. Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km2. 

 Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 kecamatan, 21 

kelurahan, 49 desa, 39 lingkungan, 124 dusun, 438 rukun kampung, dan 1163 

rukun tetangga dengan ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng. 

 Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari: 
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Sebelah Utara             : Kabupaten Sidenreng Rappang Wajo, 

Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Bone, 

Sebelah Selatan : Kabupaten Bone 

Sebelah Barat  : Kabupaten Barru 

Gambar 1. Peta Topografi Kabupaten Soppeng 

 
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Soppeng 

 
 Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan 

luas daratan 700 Km2 berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas 

permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km2 berada pada ketinggian 

rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi menurut 

ketinggian diatas permukaan laut (DPL), wilayah Kabupaten Soppeng 

diklasifikasikan berdasarkan ketinggiannya sebagai berikut: 

a. Area ketinggian 0 – 25 meter DPL; 

b. Area ketinggian 25 -100 meter DPL; 
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c. Area ketinggian 100 – 500 meter DPL; 

d. Area ketinggian 500 – 1000 meter DPL; 

 Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi 

adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian +1463 m DPL. Seluruh gunung 

tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian 

masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Gunung Nene Conang + 1463 m DPL 

b. Gunung Sewo + 860 m DPL 

c. Gunung Lapancu + 850 m DPL 

d. Gunung Bulu Dua + 800 m DPL 

e. Gunung Paowengeng + 760 m DPL 

Gambar 2. Peta Sub Sub Daerah Aliran Sungai (Kelompok Sungai) Kabupaten Soppeng 

 
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Soppeng 
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 Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup 

banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-

sungai tersebut antara lain: 

a. Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapancu bermuara di Sungai 

Walannae. 

b. Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai 

Walannae.  

c. Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe. 

d. Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di 

Danau Tempe 

e. Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di 

Danau Tempe. 

2) Wilayah Rawan Bencana 

  Kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-gunung dan 

memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas selain memiliki 

potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa 

banjir, longsor, dan puting beliung. 

 Wilayah rawan bencana di Kabupaten Soppeng yaitu: 

a. Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi 

Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra; 

b. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Desa Gattareng Kecamatan 

Marioriwawa, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta 

Kecamatan Citta; 
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c. Penetapan kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Desa 

Laringgi, Kelurahan Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang 

Salo, Kelurahan Batu-batu dan Kelurahan Manorang Salo Kecamatan 

Marioriawa.  

 Penanganan daerah rawan bencana, memerlukan rekayasa perencanaan 

lintas sektor dalam penanganannya sehingga tidak menjadi bencana yang sifatnya 

rutin setiap tahun. 

b. Aspek Demografi 

 Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan 

matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan serta perubahan-

perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan penduduk merupakan 

orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan 

yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Dewasa 

ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk 

merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai 

objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan.  

 Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar 237.875 

jiwa yaitu laki-laki 114.684 jiwa dan perempuan 123.191 yang terbagi ke dalam 8 

Kecamatan yang akan ditampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 1. Jumlah penduduk hasil konsolidasi data bersih data kependudukan 
menurut jenis kelamin dan  kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan  Total 
1 Marioriwawo 23.652 25.215 48.867 
2 Lalabata 23.929 25.014 48.943 
3 Liliriaja 13.543 14.824 28.367 
4 Ganra 5.577 6.146 11.723 
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5 Citta 3.857 4.210 8.067 
6 Lilirilau 18.214 20.065 38.279 
7 Donri-Donri 11.677 12.730 24.407 
8 Marioriawa 14.235 14.987 29.222 
 Jumlah 114. 684 123.191 237.875 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng 

3. Kondisi Obyektif Kelurahan Ompo 

a. Sejarah Kelurahan Ompo 

 Awalnya Kelurahan Ompo merupakan sebuah desa di Kecamatan Lalabata 

Kabupaten Soppeng yang dipimpin oleh Bapak Abd. Rahman, kemudian Desa 

Ompo mengalami perubahan menjadi Wanua Ompo yang dipimpin oleh Bapak B. 

Nur. Pada saat pemerintahan Bapak B. Nur Desa Ompo terdiri dari 4 lingkungan 

yaitu Lingkungan Madello, Lingkungan Ompo, Lingkungan Lapajung dan 

Lingkungan Salokaraja. Selanjutnya setelah diadakan pemekaran wilayah Wanua 

Ompo menjadi Kelurahan Ompo dan hasil pemekarannya meliputi Kelurahan 

Ompo, Kelurahan Lapajung, dan Kelurahan Salokaraja.  

 Lurah pertama Kelurahan Ompo di pimpin oleh Bapak M. Aras Upe. 

Kemudian periode berikutnya dipimpin oleh Bapak Andi Asin., BA, periode 

berikutnya dipimpin oleh Bapak Andi Hasanuddin sampai tahun 1990. 

Selanjutnya pada periode 1990-2012 dipimpin oleh Bapak M. Arief, S. Sos. 

Bapak A. Akmal Hasnan Ramli, S. STP menjadi lurah pada periode selanjutnya 

yaitu tahun 2012-2018 dan digantikan oleh Ibu A. Wirna Risfani S. Sos., MM 

sampai sekarang.  
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b. Kondisi Geografis dan Demografi 

 Kelurahan ompo merupakan salah satu kelurahan dari sepuluh 

Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Kelurahan 

Ompo terdiri dari dua lingkungan yaitu Lingkungan Ompo dan Lingkungan 

Lawo. Kelurahan ompo adalah kelurahan dengan potensi pertanian dan 

merupakan kawasan wisata.  

Gambar 3. Peta Admisnitrasi Kelurahan Ompo 

 
Sumber: Kelurahan Ompo 
 

 Batas wilayah Kelurahan Ompo : 

Sebelah Timur  : Kelurahan Salokaraja 

Sebelah Utara  : Desa Pesse 

Sebelah Barat  : Desa Mattabulu 

Sebelah Selatan : Kelurahan Lapajung 

 Kelurahan Ompo terletak pada dataran rendah dimana sebagian besar 

wilayahnya berada pada ketinggian 1500 – 2000 m diatas permukaan laut dengan 

permukaan topografi bergelombang. Secara umum keadaan topografi kelurahan 

ompo adalah daerah daratan. 

 Luas wilayah Kelurahan Ompo sekitar 2328 Km2. Sebagai tempat tinggal 

dan merupakan kawasan wisata dan juga potensinya adalah pertanian (sawah). 
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Ada juga sebagian kecil penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang dan 

beternak, namun luas penggunaan lahan yang begitu signifikan, hanya di sekitar 

rumah saja.  

 Jumlah penduduk di Kelurahan Ompo pada tahun 2021 sebesar 3.913 jiwa 

yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.956 jiwa dan perempuan 1957 jiwa yang 

akan ditampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 2. Laporan Penduduk Bulan Desember Tahun 2021 Kelurahan Ompo 

No. Perincian  
Warga Negara Jumlah  
Lk Pr Lk Pr Lk + Pr 

1 Penduduk bulan ini 1659 1651 1959 1959 3918 
2 Lahir bulan Ini 1 0 1 0 1 
3 Meninggal bulan ini 0 2 0 2 2 
4 Pindah bulan Ini 6 0 6 0 6 
5 Datang bulan ini 2 0 2 0 2 

Jumlah  1656 1651 1956 1957 3913 
Sumber: Staf Kantor Kelurahan Ompo  

c. Iklim dan Tanah 

 Iklim Kelurahan Ompo sebagaimana kelurahan lain di wilayah Indonesia 

beriklim tropis dengan dua musim, yakni musim hujan dan kemarau. Tipe tanah di 

Kelurahan Ompo bertekstur pasir dan liat dengan iklim curah hujan yang dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

1) Curah hujan antara 500 – 1000 mm/tahun terjadi pada Agustus, 

September, Oktober, Februari dan Maret. 

2) Curah hujan antara 1000 – 2000 mm/tahun terjadi pada Desember, Januari 

dan Maret.  
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B. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam 

Menanggulangi Banjir di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 

 Penelitian ini memiliki fokus pada implementasi kebijakan rencana tata 

ruang wilayah dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Soppeng tahun 2021. 

Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari 

kebijakan rencana tata ruang dan wilayah yaitu “untuk mewujudkan Kabupaten 

Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan 

lingkungan berbasiskan agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan 

integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya 

masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.”
39 

 Implementasi kebijakan merupakan semua aktivitas sesudah ditetapkannya 

suatu kebijakan. Untuk melihat keberhasilan atau tidaknya pengimplementasian 

kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Soppeng, penulis akan 

mendeskripsikannya berdasarkan enam variabel dari model analisis implementasi 

kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn antara lain 

1. Standar dan Tujuan Kebijakan Perda Kabupaten Soppeng No. 8 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 

 Keberhasilan suatu kinerja kebijakan sangat dipengaruhi oleh standar dan 

tujuan kebijakan itu sendiri. Di mana tujuan dan indeks suksesnya kebijakan 

sangat penting dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari perbedaan penafsiran antara perumus kebijakan dengan pelaksana 

kebijakan. Pada pemerintah Kabupaten Soppeng khususnya stakeholder yang 

                                                             
          39Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Soppeng, h. 387. 
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memiliki peran penting pada pelaksanaan tata ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang telah memahami dengan baik mengenai standar dan tujuan 

dari kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng.   

 Standar kebijakan pada perda rencana tata ruang wilayah Kabupaten 

Soppeng tahun 2012-2032 telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka 

menanggulangi terjadinya banjir seperti membangun tanggul pada sempadan 

sungai yang belum bertanggul yang ada di Kabupaten Soppeng. Meskipun masih 

ada beberapa daerah yang belum tersentuh tanggul ataupun perbaikan pada 

tanggul yang rusak akibat derasnya aliran air sungai. Di Cabbue Kelurahan Ompo 

Kecamatan Lalabata belum dibanguni tanggul karena memang sebelum kebijakan 

rencana tata ruang wilayah ditetapkan, permukiman penduduk sudah terlebih 

dahulu ada di sekitar bantaran sungai dan sungainya juga sudah tidak dialiri air 

seperti sungai pada umumnya. Sehingga kedepannya pemerintah Kabupaten 

Soppeng merencanakan untuk melakukan peninjauan lebih lanjut pada kebijakan 

RTRW setelah bencana banjir tersebut.   

 Sempadan sungai itu sendiri diberlakukan pada kondisi yang belum ada 

permukiman penduduk. Sehingga untuk menghindari terjadinya luapan air sungai 

maka langkah-langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Soppeng adalah 

melakukan pencegahan banjir di bagian hulu sungai. Selain itu, akan dilakukan 

pembangunan tanggul sehingga ke depannya tidak akan terjadi lagi banjir karena 

kuatnya tebing sungai. Seperti yang terjadi di Sungai Lawo yang menyebabkan 

banjir besar di Sungai Cabbue Kelurahan Ompo. Sementara pada waktu itu juga 
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ada pengerjaan bendungan. Hal ini pun disampaikan oleh Pak A. Arlyn pada saat 

penulis melakukan wawancara sebagai berikut: 

“Kalau diperuntukan ruangnya itu, maksudnya RTRW sekarang itu kan 

sudah ada peruntukan ruangnya tapi dalam analisisnya memang kan 
sebelum itu sudah ada permukiman. Diberlakukan sempadan itu untuk 
kondisi yang belum ada. Maksudnya untuk kondisi eksistingnya disitu 
RTRW sudah ada. Jadi peruntukannya memang disitu sudah menjadi 
kawasan permukiman terlebih dahulu. Mukimnya memang mereka berada 
di sempadan sungai makanya mungkin ada langkah-langkah preventifnya 
itu berupa tanggul. Karena kan beda sempadan sungai yang bertanggul dan 
tidak bertanggul. Jadi langkah-langkahnya memang mungkin perkuatan 
tebing sungai sama pencegahan banjir mungkin di bagian hulu.”

40 
 

 Bencana banjir yang terjadi di Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata 

mengakibatkan dua rumah warga hanyut. Namun, posisi rumahnya memang pada 

saat itu berada di sekitar sempadan sungai yang sangat beresiko jika banjir besar 

datang. Dan masih menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah Kabupaten Soppeng 

melanggar atau tidaknya karena kondisi tersebut memerlukan peninjauan lebih 

lanjut lagi. Sebab struktur pola ruangnya yang termuat dalam RDTR (Rencana 

Detail Tata Ruang) untuk pemukiman di wilayah Sungai Cabbue memang 

termasuk kawasan permukiman dan penempatannya berada di sempadan sungai. 

Adapun peraturan untuk permukiman di daerah perkotaan yang berada di sekitar 

sempadan sungai itu memiliki jarak 10 meter yang tidak bertanggul sedangkan 

untuk sungai yang bertanggul itu 3 meter. Hal tersebut dijelaskan oleh A. Arlyn 

pada saat penulis melakukan wawancara sebagai berikut: 

“Di pola ruangnya RDTR masih perlu peninjauan lebih lanjut. Karena kan 
ini petanya peta kecil. Cuman kalau misalnya dari pola ruangnya di situ 
sudah termasuk kawasan permukiman. Tapi penempatannya memang 
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termasuk sempadan sungai memang karena bertanggul ceritanya. Sampai 50 
meter untuk yang tidak bertanggul. Tapi kan di situ termasuk daerah 
perkotaan berarti 10 meter untuk yang tidak bertanggul kalau bertanggul 3 
meter.”

41 
 

 Banjir di penghujung tahun 2021 itu disebut sebagai bencana alam yang  

terjadi secara temporar akibat pengaruh cuaca yang sebelumnya memang tidak 

pernah terjadi banjir di Cabbue Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata. Bisa 

dilihat sendiri bahwa semua pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Soppeng 

sudah terakomodasi semua melalui tata ruang. Dan kalaupun ada kejadian-

kejadian diluar dari prediksi sebelum penataan ruang di Kecamatan Lalabata 

diimplementasikan maka para pelaksana kebijakan kedepannya hanya melakukan 

antisipasi untuk pencegahannya seperti pembangunan bendungan, pembuatan 

tanggul, perbaikan drainase, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan hal-hal 

yang dapat mencegah terjadinya bencana banjir.  Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Pak A. Arlyn pada saat penulis melakukan wawancara : 

“Banjir di Kecamatan Lalabata merupakan bencana alam, bukan setiap saat 
begitu. Hanya temporar, tidak tetap iklimnya. Karena misalnya berbicara 
perencanaan tata ruang, sudah ada memang fungsi-fungsi eksisting yang 
terlebih dahulu ada. Jadi... artinya itu semua terakomodasi dengan tata 
ruang. Jadi, kedepannya hanya antisipasi untuk pencegahannya kayak 
pembangunan bendungan, apa, dan lain sebagainya. Itu mungkin kejadian 
temporar karena pengaruh cuaca. Karena tidak pernah sebelum-
sebelumnya.”

42 
 

 Langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya banjir 

dengan membangun bendungan di Sungai Cabbue itu menyebabkan banjir besar. 
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Sebab seharusnya pembangunan bendungan itu selesai pada akhir tahun 2021 

malah molor yang hanya dikerjakan oleh tiga kontraktor. Ditambah lagi 

kontraktornya lalai selama pengerjaan. Dikatakan lalai karena pada saat terjadi 

banjir, pekerja proyek bendungan di Cabbue tidak bisa membagi alur air sungai. 

Yaitu dengan sengaja menutup total sungai yang mengarah ke Sungai Cenrana 

sehingga air dialihkan ke Sungai Cabbue dengan daerah aliran air yang kecil dan 

sudah lama mati. Dampaknya pada saat hujan lebat meluap ke permukiman 

penduduk Cabbue. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pak Gazali pada saat 

penulis melakukan wawancara sebagai berikut: 

“Banjir yang terjadi di Cabbue itu akibat kelalaian kontraktor. Karena pada 

saat banjir ia tidak bisa membagi alurnya air. Seandainya kontraktornya jeli 
melihat musim yang berlangsung di Soppeng ini tidak akan terjadi, tapi kan 
kontraktornya lalai, dalam hal itu berdampak pada fisiknya mereka.”

43 
 

 Masyarakat Cabbue yang terdampak banjir mengakui bahwa memang di 

Cabbue dulunya itu merupakan daerah langganan banjir. Tapi volume air tidak 

pernah sebelumnya sebesar itu. Banjir menjadi sangat parah ketika curah hujan 

tinggi sedangkan pembangunan bendungan di Cabbue belum selesai waktu itu dan 

bendungan pada saat itu ditutup sehingga meluap ke permukiman. Sesuai dengan 

pernyataan Ibu Tati selaku warga yang terdampak banjir di mana rumahnya 

hanyut terbawa oleh derasnya arus banjir sebagai berikut 

“Yaro bendungange yase i teppo i maluange labe lokka Cenrana, nappa i 
palalo ku macikke‟E sedde na bolae, i rubai to, Salo Karaja (Cabbue) 
asengna nulle engkka tellu metere sitengnga, nappa yaro i teppoe ka lebbi 
lima metere. Jadi, poleni banjir e luangni. Mappotong kompasni yanaro 
nalani bolae pole monri. Nappa yaro salo sedde bolae salo matena, pole toni 
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makkutangi ku pamarentah ku kantro lurah makkeda toi dena nolai uwai 
kuro. Yami na engka uawaina ku bosi rajai pole galunge, kamatomma 
gorong-gorongna dua kuro, jadi yaku leppe rajai kuro paling-paling gangka 
poppa bawang yattang bolae. Denengka nappakkuro. Selama rekeng i tutu i 
kurao lo yebbu bendungan engkana wekka fetu menre uwaiye. Jadi pa 
proyek e salah nasaba sebelumna yero denengka nalaki uwai.”44 
 

Transliterasi: 

“Itu bendungan sengaja ditutup pada aliran yang mengarah ke Sungai 
Cenrana. Kemudian dialihkan ke sungai kecil yang dekat rumah, Sungai 
Karaja namanya (Cabbue) kemungkinan ada 3,5 meter, sedangkan yang 
ditutup itu ada lebih 5 meter. Sehingga airnya meluap pada saat banjir. 
Karena hal itulah air mengambil jalan pintas dengan mengambil rumah dari 
belakang. Baru itu sungai yang ada didekat rumah merupakan sungai mati. 
Dan kami telah mempertanyakan kepada pemerintah yang di kantor lurah 
juga mengatakan kalau itu sudah tidak dialiri air. Itupun ada airnya kalau 
hujan deras datang yang berasal dari sawah, ada dua gorong-gorong disitu. 
Jadi kalau banjir besar datang paling cuman sekitaran paha tingginya air 
yang di sebelah selatan rumah itu. Tidak pernah seperti kejadian kemarin. 
Selama dilakukan penutupan untuk pengerjaan bendungan sudah 7 kali 
volume air naik. Jadi pekerja proyek yang salah karena sebelumnya itu tidak 
pernah banjir yang menyebabkan rumah kita hanyut.” 
 

 Semua pihak yang terdampak akibat banjir tersebut mulai dari pelaksana 

sampai ke masyarakat saling menyalahkan. Di samping masyarakat yang 

terdampak mengatakan bahwa banjir itu ada ketika bendungan itu dibangun, 

sedangkan dari pihak pekerja konstruksi mengaku bahwa warga yang rumahnya 

hanyut oleh derasnya arus banjir itu memang tidak sesuai dengan sempadan 

sungai. Adanya pendapat demikian yang saling mendesak satu sama lain membuat 

pemerintah Dinas PUPR Kabupaten Soppeng bagian tata ruang ragu untuk 

membenarkan siapa pihak yang patut disalahkan. Karena rumah itu telah lama ada 

sebelum perda RTRW itu berlaku.  
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 Pembangunan drainase di Cabbue hanya yang didanai oleh kelurahan yang 

terealisasi berdasarkan hasil musrenbang dengan masyarakat. Lalu 

pembangunannya juga secara bertahap karena anggarannya terbatas. Jadi, masih 

ada beberapa daerah yang belum terjangkau akan pembuatan drainase yang 

mengarah langsung ke sungai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu A. Wirna 

Risfani pada saat penulis melakukan wawancara sebagai berikut: 

“Drainase dibangun secara bertahap, hasil musrenbang masyarakat. didanai 

oleh kelurahan itulah yang terealisasi.”
45  

 
 Tujuan dari dilaksanakannya kebijakan rencana tata ruang wilayah 

Kabupaten Soppeng dalam rangka untuk menanggulangi banjir di Kecamatan 

Lalabata sebagai pusat kota dan pemerintahan terkhusus di Kelurahan Ompo 

sudah tepat. Walaupun untuk kebijakan pembangunan drainase, bendungan, 

maupun tanggul belum teraealisasi semua karena pemerintah juga membutuhkan 

waktu yang agak lama agar kesemuanya itu dapat terealisasi. Karena kebijakan 

rencana tata ruang wilayah itu berlaku selama 20 tahun dan setiap 5 tahun disusun 

perencanaannya. Hal tersebut dijelaskan oleh Pak A. Arlyn pada saat penulis 

melakukan wawancara sebagai berikut: 

“Terkait pembangunan drainase maupun irigasi belum terealisasi semua, 
karena kan RTRW itu 20 tahun, per lima tahun disusun anunya, jadi untuk 
mencapai itu butuh waktu sampai 20 tahun, artinya kita sudah berjalan 
sesuai koridor, bukan berarti 100% yang di rtrw itu belum, karena kita baru 
berjalan berapa tahun ini, tapi on the track sekarang, berprogres.”

46 
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2. Sumber daya 

 Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber 

daya kebijakan seperti dana (anggaran), sumber daya manusia (tenaga kerja), 

sarana dan pra sarana yang digunakan untuk menyukseskan pembangunan. 

Adapun sumber daya dari kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten 

Soppeng dijelaskan sebagai berikut: 

a) Sumber anggaran  

 Sumber anggaran yang dilakukan di wilayah Kabupaten Soppeng didanai 

sendiri oleh pihak yang melakukakan pembangunan. Sebab di Kabupaten 

Soppeng berlaku wilayah kerja untuk daerah Kabupaten/Kota, provinsi, dan pusat. 

Sedangkan pada pembangunan bendungan di tengah Sungai Cabbue dalam rangka 

meminimalisir terjadinya banjir itu didanai oleh pemerintah pusat dengan wilayah 

kerja oleh pemerintah provinsi dalam hal ini BBWS Pompengan Jeneberang. 

Dananya mencapai Rp. 26.000.000.000,- sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Pak Redy pada saat penulis melakukan wawancara sebagai berikut: 

“.....engka 26 Miliyar danana, kegiatanna pusat yaro apa mana mungkin kita 
yang di Kabupaten Soppeng lolongeng dana sikuro egana.”

47 
 
Transliterasi: 

“.....ada sekitar 26 Milyar dananya. Itu merupakan kegiatan pusat. Sebab di 
Kabupaten tidak akan bisa mampu memperoleh dana sebesar itu.” 
 

b) Sumber daya manusia (tenaga kerja) 

 Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan 

rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Soppeng adalah semua pihak yang 
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tergabung dalam satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Soppeng yang 

disingkat SKPD. Sebab tata ruang sifatnya meluas. Kemudian, bukan saja dari 

SKPD Kabupaten Soppeng saja melainkan instansi provinsi sampai pusat juga 

terlibat dalam hal penataan ruang. Hal ini disampaikan oleh Pak Abdurrahman 

pada saat penulis melakukan wawancara sebagai berikut 

“Banyak itu, yaitu hampir seluruh SKPD karena saling terkaitki, tata ruang 
itu makro berarti hampir melibatkan seluruh SKPD karena berkaitan dengan 
pola ruangnya. Kemudian, tidak hanya instansi SKPD yang di Soppeng saja, 
vertikal juga, ada RPBN, terus kehutanan provinsi, balai wilayah sungai, 
kementrian PU, banyak karena memang kita kerjanya saling berkaitan.”

48 
 

 Perda RTRW Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 telah dipaparkan 

pada Pasal 19 Ayat 7 (b) bahwa “Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah 

Provinsi yaitu DI Salobunne dengan luas pelayanan 1.386 (seribu tiga ratus 

delapan puluh enam), DI Leworeng dengan luas pelayanan 2.258 (dua ribu dua 

ratus lima puluh delapan) hektar, DI Latenreng dengan luas pelayanan 1.700 

(seribu tujuh ratus) hektar, DI Padangnge dengan luas pelayanan 2.950 (dua ribu 

sembilan ratus lima puluh) hektar dan DI Walanae dengan luas pelayanan 2.650 

(dua ribu enam ratus lima puluh) hektar.”49 Jadi untuk wilayah Sungai Cabbue 

yang alirannya mengarah ke daerah aliran sungai Akkampeng yang merupakan 

bagian dari Daerah Irigasi Walanae termasuk didalamnya kegiatan konstruksi 

berupa pembangunan bendungan di bagian atas Sungai Cabbue itu merupakan 

kegiatan ipedemik pusat. Dalam hal ini yang mengelola adalah Balai Besar 

Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Kementrian PU, serta pihak 
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pelaksana yang terlibat dalam pembangunan bendungan tersebut yaitu kontraktor 

pekerja proyek dari PT Arlin Sejahtera.  

 Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Soppeng tidak memiliki 

wewenang penuh dalam hal pembangunan bendungan di Cabbue karena sudah 

menjadi wilayahnya provinsi meskipun sungainya berada di Kabupaten. 

Pelaksanaan pembangunan bendungan itu kontrakannya disebut sebagai kontrak 

tahun jamak di mana anggarannya sangat besar. “Kontrak tahun jamak adalah 

kontrak pengadaan barang dan jasa yang membebani lebih dari satu tahun 

anggaran dan paling lama lebih dari tiga tahun anggaran. Sebelum melaksanakan 

kegiatan konstruksi maupun bukan konstruksi itu telah memperoleh persetujuan 

dari menteri, pimpinan lembaga, pengguna anggaran bersangkutan ataupun 

menteri keuangan dengan pemberian anggaran sampai dengan 20.000.000.000 

(dua puluh milyar rupiah).”
50  

 Bendungan yang dibangun di Cabbue itu dianggarkan sampai dengan 26 

Milyar yang dikerjakan oleh PT Arlin sejahtera dan konsultan pengawasnya yaitu 

PT. Bintang Tirta Pratama. Hanya ada tiga kontraktornya pada saat itu sebelum 

banjir terjadi yang meluap ke permukiman masyarakat Cabbue.   

  Pihak pemerintah Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa terjadinya 

banjir di Cabbue itu hanyalah sebuah bencana yang tidak bisa diprediksi. Mereka 

tidak pernah mengira kalau debit air pada waktu itu akan sebesar itu. Sebab pihak 

BMKG juga telah menaksir bahwa tidak akan terjadi banjir dan memang cuaca 

pada waktu itu tidak menentu. Namun, yang patut disalahkan juga di sini adalah 
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kontraktornya karena mereka telah lalai dan tidak bisa membagi aliran air pada 

saat banjir. Seandainya luapan air dari puncak Sungai Lawo tidak diarahkan ke 

Sungai Cabbue maka tidak akan terjadi banjir besar.  Hal tersebut dikatakan oleh 

Pak Redy pada saat penulis melakukan wawancara sebagai berikut 

“Kalau banjir di Cabbue, ceritanya air seketika. Tapi kalau saya menurutku 
itu bukan banjir. Karena level air di waktu itu tidak pernah dikira akan 
sebesar itu, debitnya besar”

51 
 

 Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Pak Gazali pada saat penulis 

melakukan wawancara yang mengatakan bahwa : 

“Ditaksir BMKG cuacanya tidak ini, tiba-tiba ada banjir. Jadi itu sudah 
kehendak Tuhan sebenarnya, kalau mau ini tapi ya jelasnya kontraktornya 
sudah berbuat maksimal tapi tetap kita anggap mereka salah, mereka 
memang lalai. Karena pada saat banjir ia tidak bisa membagi alurnya air. 
Seandainya juga kontraktornya jeli melihat musim yang berlangsung di 
Soppeng, ini tidak akan terjadi. Tapi kan kontraktornya lalai dalam hal itu 
berdampak pada fisiknya mereka. Lalu, dia sudah tahu air datang, naik terus 
permukaannya air, diperintahkan anak buahnya lari, pergiko ambil kuncinya 
excavator, dia sudah siap, standby terus di lokasi itu selama 3 bulan, apa 
yang diambil, kunci rumah bukan kunci excavator, dalam waktu hitungan 
lima menit saja itu sudah bobol, luapanya sudah dipuncak toh, pikirmi itu 
luapan puncak Sungai Lawo itu diarahkan ke situ, apa saja yang dilewati 
pasti dirusaki. Untungnya itu luapannya banjir tidak sampai satu jam hanya 
empat puluh lima menit. Seandainya lebih dari satu jam, banyak dia rusak, 
bukan cuman rumah itu yang diambil. Makanya saya katakan kontraktornya 
yang lalai, kontraktornya salah. Tapi jangan salahkan sebelumnya 
kontraktornya, karena kontraktornya sudah mau berbuat tetapi karena 
kehendak Tuhan yang lain.”

52 
 

 Pembangunan bendungan di Cabbue tidak menjadi permasalahan karena 

itu semua sudah diatur dalam penataan ruang. Meskipun masyarakat Cabbue yang 
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terdampak berkeluh kesah akibat adanya pekerjaan konstruksi berupa 

pembangunan bendungan itu. Apalagi untuk masyarakat yang bermukim di sekitar 

bantaran sungai mengakibatkan rumahnya hanyut terbawa oleh derasnya arus 

banjir.  

 Pemerintah mau melakukan ganti rugi pada rumah warga yang hanyut. 

Akan tetapi, bangunannya tidak memiliki IMB yaitu surat izin mendirikan 

bangunan. Selain itu juga bangunan rumahnya memang tidak sesuai dengan pola 

tata ruang yang berlaku sekarang. Hal ini disampaikan oleh Pak Redy pada saat 

penulis melakukan wawancara sebagai berikut 

“Jadi rananya ini tidak ada yang mau klaim semuanya benar, disisi lain yang 
terdampak juga yang kemarin kan begini itu kan pertanyaan mau ganti rugi.  
Tapi yang menjadi pertanyaan apakah sudah memiliki IMB disitu? Katanya 
tidak ada. Pemerintah mau ganti rugi kalau ada IMB. Apakah bangunannya 
sesuai dengan tata ruang? Karena bangunannya tidak sesuai dengan tata 
ruang, siapa yang mau tanggung jawab? Tidak ada. Padahal pemilik dan 
penyedia proyek mau ganti rugi tapi tidak ada IMBnya.”

53 
 

 Pemerintah Kabupaten Soppeng telah merencanakan pembangunan 

dengan pertimbangan yang sangat baik. Sebelum proyek dibangun pada wilayah-

wilayah tertentu, dilakukan survey terlebih dahulu dengan melihat kondisi 

topografi pada wilayah tertentu, sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang 

berdampak pada saat pembangunan dilakukan baik pembangunan bendungan, 

perbaikan drainase, pembangunan tanggul, ataupun RTH (Ruang Terbuka Hijau) 

yang berfungsi untuk mereduksi resapan air yang ke semuanya dapat 

mengendalikan terjadinya banjir.  
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 Survei wilayah yang dilakukan pemerintah tetap berdasar pada DED 

(Detail Enginering Desain). Pada pekerjaan konstruksi, DED merupakan bagian 

dari kinerja bidang perencanaan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat 

desain perencanaan kerja pada suatu bangunan yang akan dilakukan. Dan 

pembangunan bendungan seperti di Cabbue termasuk pekerjaan konstruksi. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Pak Redy pada saat penulis melakukan wawancara 

yaitu: 

“Sebagai pemerintah kita juga harus punya dasar untuk membangun. Mulai 
dari ICD dan DED itu survey investigasi desain. Yang didalamnya beberapa 
macam yang harus di survey. Pertama, dari segi topografinya yaitu dengan 
melihat ketika saya membangun di sini bagaimana dengan daerah 
sekelilingnya, misalnya ketinggiannya sekian, mercunya. Kalau tinggi 
mercunya naambil ini rumah. Rumah akan terendam kalau posisinya rendah 
dibandingkan mercu. Kedua, sosial yaitu ketika dibangun ini bagaimana 
dengan masyarakatnya. Ketiga, ekonomi yaitu matanre ma ga elli asede, 
hartana, pendapatanna, kan berencana seperti itu.”

54 
 

 Bencana yang akan terjadi pada saat proses pengimplementasian itu sudah 

menjadi diluar dari prediksi mereka. Akan tetapi mereka akan selalu siap siaga 

terhadap bencana yang akan terjadi dengan melakukan penanggulangan yang 

dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng 

(BPBD).  

“....kalau terkait masalah penanggulangan, BPBDnya sudah turun lapangan. 
Pertama dia catat berapa korban jiwa, yang mana hal penyebab terjadinya 
ini, itu saja kalau BPBD”

55 
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 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Soppeng melalui tiga 

tahapan antara lain: Pertama, tahap pra bencana yang dilakukan sebelum bencana 

terjadi dan pada saat ancaman potensi bencana itu ada; Kedua, tahap tanggap 

darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana; 

Ketiga, tahap pasca bencana yaitu penanganan yang dilakukan pada korban 

maupun fisiknya pada saat bencana telah terjadi.  

c) Sarana dan pra sarana  

  Sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan kebijakan RTRW tepatnya di 

Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata itu berasal dari para instansi yang terlibat 

dalam pembangunan bendungan di atas Sungai Cabbue. Sehingga pemerintah 

Kelurahan Ompo hanya menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil 

pemerintah baik dari Kabupaten maupun provinsi. Terutama dari pemerintah 

provinsi dalam hal ini BBWS Pompengan Jeneberang.  

3. Karakteristik organisasi pelaksana 

 Karakter dari lembaga yang melaksanakan kebijakan menjadi salah satu 

faktor yang mendukung berhasilnya suatu pelaksanaan kebijakan. Adapun 

pelaksana kebijakan yang menjadi objek dalam penelitian penulis adalah Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memiliki pengaruh besar terhadap 

terealisasinya kebijakan RTRW di Kabupaten Soppeng dan stakeholder terkait. 

Untuk melihat karakteristik yang dimiliki para pelaksana kebijakan, peneliti 

melakukan analisis karakteristik organisasi pelaksana berdasarkan pendapat 

Ripley yang terdiri dari 6 poin sebagai berikut : 
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a. Tingkat kemampuan staf dalam suatu lembaga 

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng telah 

memiliki staf yang benar-benar mampu memahami apa yang menjadi 

permasalahan penataan ruang di Kabupaten Soppeng. Hal ini dapat disesuaikan 

dengan pernyataan Pak Abdurrahman pada saat penulis melakukan wawancara 

yang mengatakan bahwa : 

“Kami di sini ditempatkan berdasarkan skill yang kita miliki. Sebab salah 
satu kunci terlaksananya tujuan kebijakan itu juga haruski bijak dalam 
merekrut anggota yang mampu mengerjakan sesuatu yang diharapkan di 
lembaga. Apalagi seorang pemimpin. Seperti saya tidak akan diangkat 
menjadi kepala bidang tata ruang jika saya tidak memiliki ilmu dan skill 
sesuai dengan jabatan saya sekarang. Begitupun dengan yang lainnya.”

56  
 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para staf 

Dinas PUPR khususnya bidang penataan ruang dan wilayah ditempatkan 

berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki. Selain itu staf yang dipilih juga memiliki 

kemampuan untuk mengambil solusi dalam penataan ruang sehingga 

permasalahan penataan ruang yang ada di Kabupaten Soppeng dapat terpecahkan. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para staf Dinas PUPR mampu 

mengimplementasikan perda Kabupaten Soppeng dengan berdasar pada tujuan 

dibentuknya kebijakan rencana tata ruang wilayah yang termaktub pada “Bab II 

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng yang berbunyi penataan ruang 

wilayah Kabupaten Soppeng bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng 

yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan 

                                                             
          56Abdurrahman (47 tahun), Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, wawancara, Kabupaten 
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berbasiskan agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan 

dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang 

maju, adil, dan sejahtera.”
57  

b. Tingkat kontrol hierarkis atas keputusan dan proses pelaksanaan di dalam 

lembaga pelaksanaan 

 Kebijakan RTRW tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang 

telah ditetapkan apabila implementor dalam suatu lembaga hanya satu orang yang 

merealisasikan kebijakan. Dalam hal ini staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Soppeng telah terbagi ke dalam beberapa bidang dan 

melakukan pekerjaannya berdasarkan kemampuan ataupun kewenangan yang 

dimilikinya. Sehingga pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah sudah 

sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun pengimplementasiannya belum 

100% dilaksanakan secara menyeluruh sebab perealisasian kebijakan rencana tata 

ruang wilayah juga membutuhkan waktu yang lumayan lama yaitu kurang lebih 

20 tahun. Sesuai dengan perda Kabupaten Soppeng bahwa kebijakan rencana tata 

ruang wilayah itu di mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2032. 

 Para implementor kebijakan RTRW di Kabupaten Soppeng juga dilakukan 

peneguran oleh bidang pengawasan tata ruang apabila pelaksanaannya tidak 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.  Termasuk pembangunan yang 

dilakukan oleh masyarakat di sekitar sempadan sungai karena termasuk kawasan 

lindung. Jadi, pelaksana kebijakan harus benar-benar memperhatikan dan 
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Wilayah Kabupaten Soppeng, h. 387.  
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mengawasi dengan baik kesesuaian pemanfaatan ruang pada suatu wilayah 

terutama di sekitar sempadan sungai.   

 Sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung itu tidak boleh 

dimiliki oleh siapa pun. Boleh bermukim di sekitar sempadan sungai akan tetapi 

memiliki ketentuan pemanfataan ruangnya sendiri. Seperti untuk kegiatan 

pertanian dengan tanaman-tanaman yang tidak mengganggu tebing sungai yang 

bertujuan untuk menghindari terjadinya longsor. Sebab ketika terjadi banjir, 

tebing-tebing sungai sifatnya relatif yang sedikit demi sedikit mengalami 

kehancuran dan terbawa arus ketika aliran air sungai deras. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Pak Abdurrahman pada saat penulis melakukan wawancara 

sebagai berikut 

“Pelaksanaannya sesuaiji RTRW. Karena kalau misalnya juga maksudnya 
kita juga ada namanya bidang pengawasan tata ruang, kalau misalnya tidak 
sesuai pasti akan dilakukan peneguran. Sudah termasuk itu pembangunan di 
wilayah sempadan sungai. Sebenarnya banyak masyarakat yang ingin 
mensertifikatkan itu sempadan sungai tapi terkendala karena rtrwnya kan 
sudah ditetapkan kalau ini sempadan sungai. Untuk kawasan sempadan 
sungai dia itu termasuk kawasan lindung. Jadi dia tidak boleh dimiliki oleh 
siapa pun. Boleh dimukimkan tapi ada juga ketentuan pemanfaatan 
ruangnya. Misalnya untuk pertanian boleh. Tapi untuk tanaman-tanaman 
tertentu yang tidak mengganggu tebing-tebingnya sungai karena jangan 
sampai longsor. Kemudian kalau banjir kan itu tebing-tebing relatifki 
tergerut sungai. Karena bisa merubah alur sungai yang sewaktu-waktu air 
deras. Itu alur sungai kadang berubah. Jadi itu fungsinya sempadan 
sungai.”

58 
 

 Kemudian, mengenai pekerjaan bendungan Cabbue di Kelurahan Ompo 

itu memiliki tingkat pengawasannya sendiri. Karena sudah menjadi wilayah kerja 
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provinsi. Namun tidak serta merta juga pihak Dinas PUPR Kabupaten Soppeng 

tidak memperhatikan apa yang mereka laksanakan di sana.  Sebab mereka tetap 

mengkomunikasikan dengan pihak perencanaan pembangunannya di Dinas PUPR 

Kabupaten Soppeng. Sesuai dengan pernyataan Pak Gazali pada saat penulis 

melakukan wawancara yang mengatakan bahwa : 

“...itu pekerjanya di sana selaluji melapor ke sini karena itu bendung ada 
perencanaanya di sini. Maksudnya saling terlibatki dan ada persetujuan 
bersama sebelum dibangun itu bendung. Walaupun di sini keterlibatanta 
tidak 100%.”

59 
 

 Berikut adalah hierarki pembangunan bendungan Cabbue di Kelurahan 

Ompo berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis : 

Bendung Cabbue 

 

Owner 

BBWS Pompengan Jeneberang 

 

   Konsultan Perencana    Konsultan Pengawas 

Perencanaan Dinas PUPR           PT. Bintang Tirta Pratama 

 

Kontraktor  

PT. Arlin Sejahtera 
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c. Didukung oleh para pembuat kebijakan baik dari lembaga legislatif 

maupun eksekutif 

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memiliki kontribusi 

penuh terhadap terealisasinya penataan ruang dan wilayah yang ada di Kabupaten 

Soppeng telah memperoleh dukungan dari DPRD dan Bupati/Wakil Bupati serta 

semua pihak yang tergabung ke dalam SKPD di Kabupaten Soppeng yang terlibat 

dalam pembuatan kebijakan tata ruang.  

 Dukungan yang ada sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan 

pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebab dengan itu, antara pihak legislatif 

maupun eksekutif dapat saling bertukar pikiran mengenai permasalahan-

permasalahan yang ada selama kebijakan rencana tata ruang wilayah 

diimplementasikan serta solusi yang dapat diambil untuk memecahkan masalah 

yang ada di lapangan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai 

dengan tujuan dari kebijakan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Abdurrahman pada saat penulis melakukan 

wawancara sebagai berikut: 

“....karena kita kerjanya saling terkaitki, maka dukungan dari pihak diatasta 

itu juga penting. Karena kalau tidak biasa juga kita sulit mengambil langkah 
apa lagi untuk memecahkan masalah ini. Karena jangan sampai kita 
mengambil langkah baru pihak diatas tidak menyetujui. Jadi tidak serta 
merta itu kita di sini merencanakan pembangunan. Lebih tepatnya 
menghormati pemimpinta juga.”

60 
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 Kegiatan pemerintahan juga tidak akan berjalan dengan baik jika pihak 

eksekutif maupun legislatif tidak memiliki organisasi pelaksana dalam bidang 

tertentu. Sehingga untuk mewujudkan visi dan misi untuk melakukan 

pembangunan dalam jangka panjang di Kabupaten Soppeng pada bidang penataan 

ruang maka hadirnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pihak 

pelaksana dalam pengimplementasian kebijakan rencana tata ruang wilayah 

Kabupaten Soppeng sangat dibutuhkan. Dapat dilihat  “permasalahan yang 

ditemukan dilapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang 

dimasukkan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 

Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026”
61 sebagai berikut 

1. Masih perlunya peningkatan infrastruktur jalan kondisi baik. Dimana pada 

tahun 2020 poporsi panjang jalan dalam kondisi baik masih sebesar 

0,58%. 

2. Jalan yang memiliki trotoar dan drainase atau saluran pembuangan air 

masih sebesar 47,12%. 

3. Rumah tinggal yang berakses sanitasi layak masih sebesar 67,83%. 

4. Masih rendahnya drainase dalam kondisi baik yang baru sebesar54,27%. 

5. Irigasi dalam kondisi baik masih rendah yaitu sebesar 62,06. 

6. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum 

layak, perkotaan dan perdesaan masih rendah yaitu sebesar 28,08%. 

7. Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2020 sebesar 94,55% 

sehingga masih ada penduduk yang tidak terakses air minum. 

                                                             
          61Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, h.11-12.  
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8. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih perlu ditinjau kembali 

karena RTRW yang ada tidak memuat program yang lebih detail dan tidak 

ada spesifikasi program dan lokasi yang direncanakan selain itu substansi 

RTRW telah mengalami perubahan sehingga perda RTRW yang sekarang 

tidak dapat mengakomodir pertumbuhan yang ada di Soppeng. Sehingga 

pembangunan yang dilaksanakan tidak bisa dikaji atau diperhitungkan 

dengan kesesuaiannya dengan perda RTRW. 

9. Belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di 

daerah Kabupaten Soppeng yang diakibatkan karena kapasitas TPA yang 

terbatas dan teknologi pengolahan sampah sangat terbatas. 

10. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang 

terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten Soppeng 

dimana jalan yang memiliki drainase pada tahun 2020 masih sebesar 47% 

dan % drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 

masih sebesar 54,27%. 

 Permasalahan-permasalahan penataan ruang yang tertulis dalam RPJMD 

itu nantinya akan ditinjau kembali berdasarkan kebijakan rencana tata ruang 

wilayah yang berlaku sekarang.  

d. Vitalitas organisasi 

 Pemerintah Kabupaten Soppeng yang bertindak sebagai implementor 

kebijakan dalam penataan ruang dan wilayah mampu mengimplementasikannya 

sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara berkesinambungan di 

lingkungan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan yang telah direncanakan tidak 
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akan dilaksanakan jika memang kondisi pada wilayah tersebut tidak 

memungkinkan. Seperti pembangunan bendungan di Kelurahan Ompo yang 

menyebabkan banjir itu tidak akan disetujui oleh pihak perencanaan dan tata 

ruang Dinas PUPR Kabupaten Soppeng jika memang dianggap merugikan 

masyarakat Cabbue. Sesuai dengan pernyataan Pak Abdurrahman pada saat 

penulis melakukan wawancara yang mengatakan bahwa : 

“Untuk di tata ruang, kita tidak akan melakukan persetujuan pembangunan 

apa pun itu jika dianggap itu merugikan masyarakat. Kita membangun 
semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kita juga melihat kondisi 
lahan yang ada di sana. Tapi begitumi ada beberapa masyarakat yang 
membangun tidak sesuai dengan penataan ruang. Dan juga tentunya kita di 
sini saling bekerja sama baik dari pihak perencanaan, cipta karya dan lain 
sebagainya.”62 
 

e. Selalu menjalin komunikasi dengan baik terhadap orang-orang yang tidak 

ikut andil dalam mengimplementasikan kebijakan 

 Dinas PUPR Kabupaten Soppeng dapat dikatakan terbuka  terhadap proses 

pengimplementasian kebijakan penataan ruang dan wilayah di Kabupaten 

Soppeng. Sikap itu dapat dibuktikan dengan adanya komunikasi yang dilakukan 

pada kelurahan ataupun desa untuk wilayah yang akan dilakukan pembangunan. 

Seperti proses komunikasi dengan masyarakat Kelurahan Ompo dalam rangka 

pembangunan proyek bendungan di sekitar Sungai Cabbue yang bertujuan untuk 

meminimalisir terjadinya banjir serta berdampak baik pada kehidupan masyarakat 

sekitar. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan dari Ibu A. Wirna Risfani pada saat 

penulis melakukan wawancara sebagai berikut: 
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“Ada, jauh hari sebelum pembangunan bendungan diinformasikan kepada 
masyarakat, dan itu juga sudah dievaluasi, ada AMDALnya, analisis 
dampak lingkungannya.”

63 
 

 Komunikasi yang tetap dilakukan itu dapat membuat hal yang diinginkan 

dapat terwujud karena tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Terutama pada masyarakat yang tidak memiliki peran penting dalam 

proses pengimplementasian kebijakan rencana tata ruang wilayah. Serta 

masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan penataan ruang yang mumpuni. 

Namun, segala hal yang direalisasikan pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap 

masyarakat Cabbue Kelurahan Ompo tidak dipedulikan oleh masyarakat. 

Realitanya masih ada beberapa masyarakat Cabbue mendirikan bangunan tidak 

sesuai dengan peruntukan ruang yang berlaku sekarang.  

f. Harus saling berinteraksi antara organisasi pelaksana dengan para perumus 

kebijakan 

 Implementor kebijakan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang setiap akan mengambil langkah dalam pelaksanaan suatu 

pembangunan selalu berkomunikasi dengan para pihak pembuat kebijakan baik 

dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Proses interaksi tersebut dilaksanakan 

melalui FPRD (Forum Penataan Ruang Daerah) yang dilakukan minimal dua kali 

setahun. Sebab sebagai pihak pembuat kebijakan juga harus memberikan 

dorongan dan arahan ataupun motivasi kepada para pelaksana kebijakan agar 

mereka dapat merealisasikan kebijakan rencana tata ruang dan wilayah sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan 
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pengakuan Pak Abdurrahman pada saat penulis melakukan wawancara sebagai 

berikut : 

“Kalau tidak ada interaksi diantara kami itu pasti kacau. Lain yang 
diinginkan pemerintah, lain juga kita kerjakan. Pasti tidak bakalan tercapai 
itu tujuannya rtrw. Itulah kenapa arahan-arahan dari pihak diatas itu penting 
untuk kita sebagai pelaksana.”64 
 

4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana 

 Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan merupakan suatu hal yang 

sangat penting. Sebab tujuan suatu kebijakan akan tercapai sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan bila komunikasi antar organisasi dan kegiatan 

pelaksana terjalin dengan baik. Dengan Komunikasi, mereka akan saling bertukar 

informasi mengenai perencanaan pembangunan yang akan dilakukan pada 

anggaran selanjutnya. Dan juga tidak akan terjadi perbedaan persepsi dalam 

pencapaian tujuan ditetapkannya kebijakan rencana tata ruang wilayah jika 

komunikasi dilaksanakan dengan baik. 

 Pemerintah Kabupaten Soppeng selalu melakukan komunikasi terlebih 

dahulu kepada para pelaksana kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam rangka 

menanggulangi terjadinya banjir sebelum melaksanakan pembangunan. Tidak 

hanya itu, komunikasi juga dilakukan kepada masyarakat. Komunikasi tersebut 

dilakukan melalui dua tahapan antara lain: 

a. Sosialisasi  

 Sosialisasi terkait penataan ruang di Kabupaten Soppeng dilakukan 

minimal dua kali melalui Forum Penataan Ruang Daerah yang disingkat menjadi 
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FPRD. Dalam forum tersebut mereka saling bertukar pikiran serta mendiskusikan 

ruang mana saja yang dapat dimanfaatkan pada wilayah-wilayah tertentu di 

Kabupaten Soppeng. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Pak 

Abdurrahman melalui wawancara yang dilakukan penulis bahwa: 

“Ada namanya TKPRD dulu, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, 
kalau sekarang namanya Forum Penataan Ruang Daerah disingkat FPD. 
Disitumi terjadi pertukaran pikiran, diskusi yang biasa disebut FPD toh 
untuk menentukan pemanfaatan ruang apa saja yang bisa dilakukan pada 
zona atau wilayah tersebut.”65 
 

 Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya lingkup SKPD saja. Akan tetapi, 

sosialisasi kepada masyarakat juga. Masyarakat sangat penting untuk mengetahui 

kebijakan rencana tata ruang wilayah secara menyeluruh. Karena banyak 

masyarakat tidak memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukkannya. Sosialisasi 

yang sudah menjadi agenda tahunan bersama masyarakat itu dilakukan melalui 

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan ataupun 

desa.  

 Musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman-

pemahaman kepada masyarakat mengenai wilayah-wilayah yang rawan untuk 

dilakukan pembangunan terutama dijadikan sebagai pemukiman. Sebab 

pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan ruang sangat minim yang 

kedepannya dapat berdampak pada pembangunan di daerah. Sebaliknya, 

masyarakat juga berhak menyampaikan sesuai tidaknya pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap kelangsungan hidup mereka. Olehnya itu, 
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masyarakat dan pemerintah mempunyai kewajiban yang sama dalam membangun 

daerah. 

 Pertumbuhan penduduk pada masyarakat Kabupaten Soppeng yang dari 

tahun ke tahun semakin bertambah membuat kebutuhan terhadap tempat tinggal 

juga semakin meningkat. Dan pada akhirnya bangunan menjadi tidak teratur, 

terutama ruang terbuka hijau (RTH) menjadi tidak ada. RTH berfungsi untuk 

mereduksi resapan air hujan sehingga tidak akan terjadi genangan dan banjir serta 

RTH juga dapat meminimalisir adanya polusi udara. Hal ini disampaikan oleh Pak 

A. Arlyn pada saat penulis melakukan wawancara sebagai berikut: 

“....tetap dilakukan komunikasi di masyarakat itu fungsinya FPRD 
dilakukan, sebenarnya perda apalagi berkaitan dengan tata ruang itu tidak 
bakal menjadi perda kalau tidak ada namanya konsultasi publik yang 
dilakukan minimal dua kali. Jadi harus melalui proses itu. Kemudian, ada 
memang beberapa hal yang dipertimbangkan selain konsultasi publik. 
Misalnya kerawanan lahannya, kesuburan tanahnya tidak sesuai untuk 
kawasan permukiman. Jadi walaupun memang masyarakat yang punya 
misalnya keadaan lahannya tidak bisa difungsikan untuk kawasan 
permukiman tetap kita jadikan sebagai RTH karena banyak kendala 
lahannya disitu. Banyak pertimbangan teknisnya.”

66 
 

 Daerah yang memang pemanfaatan ruangnya untuk kawasan ruang 

terbuka hijau, pemerintah tetap menjadikannya sebagai ruang terbuka hijau sebab 

memang banyak kendala pada lahannya untuk dijadikan pemukiman. Itu sebagai 

upaya mencegah terjadinya bencana. Akan tetapi, pembangunan juga tidak akan 

dilakukan jika tidak memiliki perizinan. Sesuai dengan pernyataan Pak 

Abdurrahman pada saat penulis melakukan wawancara sebagai berikut 
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“Tidak serta merta pemerintah memaksakan yang ada di sana kita hanya 
dari segi kebijakan. Jadi kan namanya setiap melakukan pembangunan ada 
perizinan. Artinya, secara perizinan ada dasar hukumnya. Tapi kita juga 
tidak bisa memaksakan. Tapi itu upaya preventif kita untuk mencegah yang 
seperti inimi bencana banjir, longsor dan bencana apapun itu karena pasti 
semuanya bakal kembali ke kami sebagai pemerintah toh.”

67 
 

 Sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya dijalankan oleh 

masyarakat Kabupaten Soppeng. Realitanya masih ada masyarakat yang 

membangun rumah di sekitar bantaran sungai. Dan itu sudah termasuk 

pelanggaran. Sebab sudah ada peraturan daerah yang mengatur mengenai 

pelarangan membangun rumah di sekitar bantaran sungai karena dapat 

mengurangi luas badan sungai. Dan bantaran sungai termasuk kawasan lindung. 

Hal tersebut diatur dalam perda Kabupaten Soppeng No. 7 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun dampak dari 

dilakukannya pembangunan di sekitar bantaran sungai yaitu tercemarnya sungai 

akibat sampah rumah tangga yang langsung di buang ke sungai dan tingginya 

volume air sungai ketika curah hujan tinggi karena air sungai tidak dapat mengalir 

dengan baik akibat adanya penumpukan sampah sehingga menyebabkan 

terjadinya banjir. 

 Pelanggaran pembangunan di Kabupaten Soppeng terjadi di Cabbue 

Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata yaitu terdapat rumah warga di sekitar 

bantaran Sungai Cabbue. Namun, sebelum mendirikan bangunan rumah di situ 

belum berlaku peraturan mengenai IMB. Sehingga seenaknya saja melakukan 

pembangunan. Sedangkan sekarang sudah berlaku IMB. Jadi, pemerintah di sini 
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perlu mengambil tindakan ketika peraturan ini telah ditetapkan. Menegakkan 

peraturan IMB ketika terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan 

peruntukkannya. Sebab akan berdampak sendiri pada pembangunan infrastruktur 

yang dilakukan dan juga merugikan masyarakat.  

  Kerugian masyarakat dapat dilihat pada saat terjadi banjir besar yaitu 

rumahnya hanyut oleh derasnya arus banjir. Banyak pihak yang membenarkan 

bahwa rumahnya memang melanggar disamping juga tidak memiliki izin 

mendirikan bangunan. Karena tidak memiliki perizinan, pihak pemerintah 

provinsi yang melaksanakan pembangunan bendung di sekitar Sungai Cabbue 

tidak melakukan ganti rugi. Seandainya memiliki IMB, masyarakat yang 

terdampak boleh menuntut pemerintah. Sesuai dengan pernyataan Pak Gazali 

pada saat penulis melakukan wawancara sebagai berikut 

“Ada memangmi itu rumah waktunya dikerja itu bendung. Iya, tapi rumah 
itu ada di sungai. Makanya pemerintah ada yang namanya DAS (Daerah 
Aliran Sungai). Di lingkungan DASnya mereka itu sebelah menyebelah. 
Tidak main-main. Tidak ada boleh membangun. Tidak ada boleh menuntut 
apapun kalau ada kejadian apa-apa karena ada daerahnya. Kemudian ini 
pelanggarnya melanggar karena disekitaran sungai to. Tapi menurut dia, ada 
memangmi rumah disitu baru belum ada aturan waktunya di situ. Jadi belum 
ada aturan IMB terkait dengan itu bilang dilarang membangun di sekitar 
bantaran sungai, orang seenaknya membangun.”68 
 

 Salah satu warga yang tinggal di sekitaran bantaran sungai mengaku 

bahwa dulu sebelum melakukan pembangunan di sekitar sempadan Sungai 

Cabbue terlebih dahulu melapor ke kantor lurah. Dan lurahnya pun memberikan 

izin untuk mendirikan rumah di tempat tersebut karena Sungai Cabbue sudah lama 
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tidak dialiri air atau dengan kata lain sungai mati. Pembangunan rumah dilakukan 

di sempadan sungai karena tanah yang ditempati rumahnya dulu akan dilakukan 

pemagaran untuk kawasan wisata permandian alam ompo. Di lain sisi memang 

tanah tersebut bukan milik sendiri melainkan milik pemerintah. Jadi, tiga 

sekeluarga pergi membangun rumah di sekitar sempadan Sungai Cabbue. 

 Adapun banjir yang sering terjadi di Sungai Cabbue apabila curah hujan 

tinggi yang berasal dari sawah hanya sampai paha volume airnya di sebelah 

selatan rumah warga tersebut. Tidak pernah terjadi banjir besar seperti di tahun 

2021. Itu pun terjadi karena adanya penutupan bendungan yang menyebabkan 

debit air naik sampai 7 kali. Sesuai dengan penuturan Ibu Tati yang rumahnya 

hanyut pada saat penulis melakukan wawancara sebagai berikut :  

“Wettunna ma bangunki degaga tegur-tegurki, pole matokki makkutanangi, 
nisseng manengni pakkamponge makkeda dega uwai lari kuro, makkedana 
salo mate. Jaji jokkani mabbola kuro. Yaro ceritana makkeda tawe wiring 
salo, memeng wiring salo. Jadi lokka manengni kuro tellu maranak. Tapi 
jokkaki yolo makkutana ku pamarenta ku kantro lurah e makkeda deto naga 
nolai uwai yaro salo e, na makkadai salo matena. Agami na to jokka 
mabbola kuroho apa wettunna rekeng lo mebbu permandian ompo nalai 
sappo yaro bolae na tenya metto milik ta rekeng milikna pamerintah yahoro 
tanae. Yami na engka uwai ku bosi rajai pole galunge. Engkama gorong-
gorongna kuro dua. Yaku lempe rajai kurao paling-paling gangka poppa 
bawang uwaina kuro yattang bolae. Denengka nappakkuro. Selama rekeng i 
tutup i yarao lo yebbu bendungan, wekka pitu ni menre uwaiye.”

69 
 

Transliterasi: 

“Pada saat kami membangun tidak ada pihak manapun yang menegur kami. 

Kita juga telah mempertanyakan kondisi disekitaran sungai tersebut. Dan 
wargapun juga tahu kalau sungai itu sudah lama tidak berfungsi seperti 
sungai pada umumnya. Jadi kami pergi membangun rumah di bantaran 
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sungai. Ceritanya orang itu merupakan pinggir sungai. Saya akui itu. Jadi 3 
sekeluarga pergi membangun rumah disitu. Itupun kami ke sana 
membangun rumah di bantaran sungai karena dulu pada saat pemerintah 
ingin membangun permandian ompo, wilayah rumah kami berada disekitar 
tempat wisata tersebut baru mau dibuatkan pagar untuk kawasan wisata 
tersebut. Namun, wilayah yang kami tempati memang dulu itu merupakan 
tanah milik pemerintah.” 

 
 Hal itu pun dibenarkan oleh Lurah Ompo bahwa memang Sungai Cabbue 

sudah lama menjadi daratan, sungainya tidak berfungsi lagi sehingga warga 

menempatinya untuk bermukim beberapa tahun yang lalu. Tapi memilih tinggal di 

sekitar sempadan sungai juga pasti memiliki resiko yang tidak bisa diprediksi 

kejadiannya. Seperti kejadian banjir di akhir tahun 2021 yang disebabkan oleh 

adanya keterlambatan pengerjaan bendungan yang seharusnya sudah selesai di 

tahun 2021. Selain itu, bendungan ditutup selama pengerjaan dan dialihkan airnya 

ke Sungai Cabbue dan pada saat musim hujan dengan curah yang cukup tinggi 

membuat masyarakat di Lingkungan Cabbue resah akan banjir tersebut. Sesuai 

dengan pernyataan Ibu A. Wirna Risfani pada saat penulis melakukan wawancara 

sebagai berikut 

“Bantaran sungai yang ditempati bermukim di situ, cuman kan sudah lama 
menjadi daratan. Kalau melanggarnya itu tidak bisa juga dikatakan 
melanggar karena rumah yang ditempati itu sudah jadi milik sendiri puluhan 
tahun yang lalu, tapi tidak 100% juga dibenarkan karena kalo kita memilih 
tinggal ditempat seperti itu pasti juga punya resiko. Terdapat 3 kepala 
keluarga itu yang terdampak banjir. Karena belum selesainya pembangunan 
irigasi dan selama pengerjaan air dialihkan ke Sungai Cabbue. Dan pada 
akhirnya meluap ke permukiman warga yang ada di sana pada saat hujan 
besar.”

70 
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b. Kerja sama 

 Suksesnya pelaksanaan kebijakan rencana tata ruang wilayah juga 

ditentukan oleh kerja sama setiap implementor. Jika kesemuanya itu tidak berkerja 

sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan maka pembangunan yang 

dilakukan organisasi tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Seperti yang terjadi 

di Cabbue, seandainya warga Cabbue, pekerja proyek irigasi, dan pemerintah 

bekerja sama dengan baik maka tidak akan terjadi banjir besar yang kesemuanya 

saling dirugikan.  

 Penulis memandang kerja sama dalam perealisasian kebijakan rencana tata 

ruang wilayah sebagai bentuk penanggulangan banjir melalui pembangunan 

bendungan di Cabbue tidak terjalin dengan baik karena di samping warga Cabbue 

yang berada disekitar sempadan sungai melanggar aturan. Di lain sisi juga 

pemerintah Kabupaten Soppeng tidak mengambil tindakan-tindakan agar 

penduduk tidak lagi bermukim di sempadan sungai. Kemudian, dari pekerja 

proyek bendungan juga tidak memikirkan dampak dari dilakukannya penutupan 

bendungan. Di mana air yang mengarah ke Sungai Cenrana dengan sengaja 

dialihkan ke Sungai Cabbue. Padahal jelas-jelas Sungai Cabbue sudah lama tidak 

dialiri air seperti sungai pada umumnya dan salurannya sempit. Akan tetapi, 

kembali lagi ke masyarakatnya bahwa mereka sengaja mematikan sungai dengan 

membuat kolam ikan secara berpetak-petak sehingga air sungai tidak berjalan 

sesuai dengan alirannya ketika banjir besar. Sesuai dengan penuturan Pak Gazali 

pada saat penulis melakukan wawancara yang mengatakan bahwa: 

“Ceritanya itu sungai sengaja dimatikan baru dipetak-petak dibikinkan 
kolam ikan sehingga ini sungai berjalan tidak sesuai dengan keadaannya. Ini 
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sungai dari jejaknya itu ada, itu namanya Sungai Karaja. Kalau banjir kan 
bercabang di situ. Kalau datang banjir besar ada sebagian ke kanal ada juga 
sebagian ke kiri Sungai Lawo.”

71 
 

5. Sikap para pelaksana 

 Sikap para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan 

tata ruang wilayah di Kabupaten Soppeng dapat dikatakan sudah cukup baik. 

Sebab mereka telah mengusahakan pembangunan yang bertujuan untuk 

menanggulangi terjadinya banjir pada daerah yang rawan banjir sehingga 

kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Meskipun belum seluruhnya 

diimplementasikan kepada wilayah lain yang dikarenakan oleh kurangnya 

anggaran pemerintah.  

 
Gambar 4. Rumah warga tidak sesuai  garis sempadan sungai 

  Gambar diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa pada kawasan daerah 

aliran Sungai Cabbue di Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata pembangunan 

akan tanggul yang berfungsi untuk memperkuat tebing sungai sehingga aliran air 

sungai teratur belum terealisasi. Tidak adanya tanggul yang dibangun membuat air 

sungai meluap ke permukiman penduduk Cabbue. Sehingga pada saat banjir, arus 
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air sungai yang sangat deras itu membuat rumah warga yang berada di sempadan 

sungai hanyut terbawa oleh derasnya arus banjir. Di samping itu juga rumah 

warga yang berada di sekitar sempadan sungai tidak dilakukan peneguran oleh 

pemerintah. Sebab setelah berlaku IMB rumah tersebut sudah termasuk 

pelanggaran. Jadi perlu adanya upaya dari pemerintah untuk merelokasi 

masyarakat yang bermukim di sekitar sempadan sungai. 

 Kecamatan Lalabata tidak termasuk sebagai kawasan rawan banjir pada 

kebijakan RTRW. Akan tetapi melihat kondisi Sungai Cabbue yang dangkal 

akibat sudah lama mati memerlukan adanya normalisasi sungai agar tidak terjadi 

lagi banjir seperti yang terjadi pada akhir tahun 2021. Hal tersebut dilakukan 

sebagai bentuk antisipasi terhadap bencana banjir selanjutnya yang tidak bisa 

diprediksi kejadiannya. 

 Bencana banjir yang terjadi di Lingkungan Cabbue Kelurahan Ompo 

Kecamatan Lalabata membuat pemerintah Kabupaten Soppeng yang bertindak 

sebagai badan pengawas tata ruang wilayah untuk lebih memperhatikan dengan 

baik terhadap kinerja implementor kebijakan berdasarkan tugas dan tanggung 

jawabnya agar ruang yang dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan penataan 

ruang yang ada pada peraturan daerah.  

6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik  

a) Kondisi sosial 

 Respon dan tingkat kesadaran penduduk terhadap kebijakan rencana tata 

ruang wilayah dalam rangka menanggulangi banjir di Kabupaten Soppeng 

sangatlah penting. Sebab, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik 
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jika penduduk tidak memiliki kesadaran terhadap lingkungan sosialnya. Terutama 

kepedulian untuk menjaga lingkungan agar bersih dengan tidak membuang 

sampah secara sembarangan khususnya pada sungai ataupun saluran drainase 

yang mengarah ke sungai.  

Gambar 5. Penumpukan sampah pada saat banjir di Sungai Cabbue 

 
  Sumber: Antara Makassar 

 Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk  yang 

berada di sekitar Lingkungan Ompo Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata 

memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang kurang. Akibat selalu membuang 

sampah sembarangan membuat daerah aliran sungai Cabbue mengalami 

penumpukan sampah di kolom jembatan pada saat terjadi banjir sehingga air 

sungai tidak mengalir dengan baik dan meluap ke permukiman penduduk Cabbue. 

Padahal manusia sebagai khalifah di muka bumi harus bertanggung jawab untuk 

menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Hal tersebut termaktub dalam QS. 

al-Qhasas/28: 77 sebagai berikut: 

الَذَْْ  َٗ ِخَسجَ  ْٟ آ اذَل هللاُ اىدّاَزا ََ ا تْرَػِ ـِٞ َِ هللاُ َٗ آ اَْحَع ََ ِْ َم اَْحِع َٗ َّْٞا  َِ اىدُّ ٍِ ْٞثََل  َط َِّص

الَ ذَْثػِ آْىفََعادَ ـِٚ آاْلَزْ  َٗ َْٞل  َِ اِىَ ْفِعِدٝ َُ َُّ آهللاَ الَُِٝحةُّ آْى ِض إِ  
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Terjemahnya : 

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah 
tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

72 
 
 Ayat terserbut dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa manusia di muka 

bumi bukan berarti hanya boleh beribadah murni dan dilarangnya dalam 

memperhatikan dunia. Tidak! Berusahalah sekuat tenaga dan pikiranmu dalam 

batas yang dibenarkan Allah swt untuk memperoleh harta dan hiasan duniawi dan 

carilah secara bersungguh-sungguh pada yakni melalui apa yang telah 

dianugerahkan Allah swt kepadamu dari hasil usahamu itu kebahagiaan negeri 

akhirat, dengan menginfakkan dan menggunakannya sesuai petunjuk Allah swt 

dan dalam saat yang sama janganlah melupakan yakni mengabaikan bagianmu 

dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada semua pihak, sebagaimana atau 

disebabkan karena Allah swt telah berbuat baik kepadamu dengan aneka nikmat-

Nya, dan janganlah engkau berbuat kerusakan dalam bentuk apapun di bagian 

mana pun di bumi ini. Sesungguhnya Allah swt tidak menyukai para pembuat 

kerusakan.73 

 Allah swt. juga berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 205. 

 َ٘ اِذَا ذَ هللاُ الَُِٝحةُّ اْىفََعادَ  ٚىَّٚ َظعَ َٗ َٗ َّّْعَو  َٗ ِيَل اْىَحْسَز  ْٖ ُٝ َٗ ا  َٖ ِؾ ااْلَْزِض ِىُْٞفِعدَ ـِٞ  
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Terjemahnya : 

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat 

kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah 
tidak menyukai kerusakan.”

74  
 

 Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa apabila ia berpaling yakni 

meninggalkan kamu ke tempat lain sehingga kamu tidak bersama mereka, ia 

berjalan, giat dan bersungguh-sungguh di seluruh penjuru bumi untuk melakukan 

kerusakan padanya, sehingga akhirnya dia merusak tanam-tanaman yang dikelola 

manusia dan binatang ternak. Maksudnya ia giat menyebarkan isu negatif dan 

kebohongan serta melakukan aktivitas yang berakibat kehancuran dan kebinasaan 

masyarakat. Sungguh Allah swt akan menjatuhkan siksa kepada mereka karena 

Allah swt tidak menyukai pengrusakan.75  

 Alam yang rusak dapat mengakibatkan kerugian pada manusia dalam 

menjalani kehidupan. Salah satu bentuk kerusakan alam yang biasa dilakukan 

adalah pembuangan sampah secara sembarangan.  Banyaknya dampak negatif dari 

sampah ditambah dengan dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) hendaknya membuat kita sebagai umat yang beragama segera bangun dan 

menyadari pentingnya kecintaan terhadap lingkungan dan aksi nyata. Generasi 

yang akan datang akan mewarisi apa yang kita tinggalkan. Janganlah mereka 

hidup dalam kesengsaraan yang disebabkan oleh kita saat ini. Sekarang saatnya 

untuk kita melakukan hal-hal kecil namun berpengaruh besar terhadap 

lingkungan. Salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah secara 
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sembarangan di sungai yang demikian dapat berpotensi untuk merusak kelestarian 

alam dan lingkungan seperti menimbulkan bencana banjir. 

 Islam menuntut manusia agar memperhatikan, menyayangi, merawat dan 

menghormati lingkungan. Bukan lagi meremehkan, melalaikan bahkan 

memusnahkan. Sumber daya alam dan lingkungan diciptakan untuk umat 

manusia. Namun, manusia tidak boleh seenaknya menggunakan bahkan sampai 

merusaknya. Manusia diberikan hak untuk memanfaatkan sumber daya alam 

sesuai dengan batas-batas kewajaran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. 

 ِْ ٍَ  ٌْ ُن َْ ِْ ـِٚ اْْلَْزِض َْٝسَح ٍَ ا ْ٘ َُ ذَعَاىَٚ اِْزَح َٗ ُِ ذََة َك  ْحَ ٌُ اىسَّ ُح َُ َُ َْٝسَح ْ٘ َُ ِح اىسَّ

آءِ  ََ   ـِعَّ

Artinya : 

“Orang-orang yang pengasih akan dikasihani (Tuhan) yang Maha Pengasih, 
Maha Suci dan Maha Tinggi (Allah), sayangilah makhluk yang ada di muka 
bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian...” (HR 

At Tirmidzi) 
 

 Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa setiap muslim selalu dituntut untuk 

terus berkarya, diantara dengan cara bercocok tanam, menganjurkan reboisasi 

(penghijauan). Reboisasi memiliki banyak manfaat diantaranya  adalah: adanya 

pergantian sirkulasi udara sehingga udara disekitar kita menjadi sejuk, dan terlihat 

indah. Tanaman juga menghasilkan oksigen yang diperlukan bagi manusia untuk 

proses pernapasan. Dengan penghijauan bertujuan untuk membuat resapan air 

sehingga tidak menyebabkan banjir.76  

                                                             
          76

Istianah, “Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis”, Riwayah 1, no. 2 
(2015):  h. 264. 
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 Masalah program pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten 

ataupun provinsi terutama proyek bendungan yang sampai sekarang masih 

sementara dalam proses pengerjaan sangat didukung oleh masyarakat. Karena 

dengan adanya bendungan, areal pertanian yang dulunya tidak memiliki sumber 

air selanjutnya akan diairi sehingga produktivitas petani dapat menjadi lebih 

meningkat dari sebelumnya. Sesuai dengan penuturan salah satu korban yang 

terdampak banjir yaitu Ibu Tati pada saat penulis melakukan wawancara sebagai 

berikut: 

“Cocok memang yaro engkana bendungan apa na bantuki idi pa petanie. 
Wedding yatoro yaro uwaina bendungan e. Jadi sebelumna lo na bangun 
bendungan demagaga ma tanda tangan sebagai tanda keberatan. Tapi yaro 
salah i pa proyek, nissengni makkeda bosi raja tette mupi na lape uwaiye lo 
e jokka cenrana, Kecamatan Ganra. Pura matoi ipudang makkeda 
makkuihe.”

77 
 

Transliterasi: 

“Keberadaan bendungan tersebut sangat bermanfaat bagi kami para petani. 
Bisa diatur aliran airnya bendungan. Jadi sebelum bendungan itu dibangun 
tidak ada masyarakat yang bertanda tangan sebagai tanda keberatan. Tapi ini 
menjadi kesalahan pekerja proyek, sudah dia tahu kalau hujan deras tapi 
tetap juga ditutp aliran air sungai yang mengarah ke Sungai Cenrana, 
Kecamatan Ganra. Kami sudah memberi tahu begini kondisinya di daerah 
bagian bawah bendungan tapi tetap bendungan tersebut ditutup.” 
  

 Semenjak warga Cabbue dilanda banjir, mereka mengharapkan agar 

perusahaan yang mengerjakan bendungan itu untuk segera menyelesaikannya. 

Selain itu, masyarakat mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Soppeng juga 

segera mengusulkan untuk dilakukannya normalisasi sungai dan perkuatan tebing 

sungai dengan membangun tanggul yang lebih tinggi dari permukiman penduduk 

                                                             
          77Tati (45 tahun), masyarakat Cabbue, wawancara, Kabupaten Soppeng, 26 April 2022. 
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pada Sungai Cabbue.  Karena jangan sampai kejadian banjir yang terjadi di tahun 

2021 itu terjadi lagi ketika musim hujan. Adapun warga yang rumahnya hanyut 

terbawa arus banjir sudah tidak lagi bermukim di sempadan Sungai Cabbue. Akan 

tetapi, masih ada beberapa warga yang lebih memilih tinggal karena itu saja 

lahannya yang bisa mereka tempati. Maka dari itu mereka masih menunggu 

langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah baik relokasi ataupun 

bantuan apapun itu.  

b) Kondisi Ekonomi 

 Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung dilokasi 

penelitian yang dilakukan penulis, tingkat pendapatan masyarakat Cabbue 

Kelurahan Ompo yaitu menengah kebawah. Untuk sekarang pendapatan 

penduduk Cabbue sedikit lebih menurun semenjak pandemi Covid-19 yang terjadi 

pada awal tahun 2020. Selain itu, naiknya harga bahan pokok membuat penduduk 

agak lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonominya baik dari sandang, papan 

dan pangan.  

 Selama proyek bendungan tersebut dibangun belum sama sekali 

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Cabbue sebab 

pembangunannya belum selesai sampai sekarang. Di mana seharusnya bendung 

itu sudah digunakan untuk musim tanam padi yang akan datang sehingga 

penghasilan dapat lebih meningkat. Akan tetapi malah diluar ekspektasi.   

 Dampak dari pembangunan bendung yang molor dan pada saat curah 

hujan tinggi terjadi banjir besar mengakibatkan masyarakat yang berada di 
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Lingkungan Cabbue mengalami kerugian yang besar. Terutama pada warga yang 

rumahnya hanyut, tidak ada sama sekali harta benda yang sempat diselamatkan.  

c) Kondisi Politik 

 Kondisi politik dari kebijakan rencana tata ruang wilayah dapat dilihat dari 

kelompok-kelompok kepentingan yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Mulai 

dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun ditingkat kabupaten yang membahas 

program pembangunan selanjutnya yang akan dilakukan dalam rangka 

menanggulangi terjadinya banjir. Baik melalui forum penataan ruang daerah 

maupun musyawarah rencana pembangunan. 

 Bangunan pengendali banjir yang menjadi prioritas utama saat ini adalah 

melakukan perkuatan tebing sungai dengan membangun ataupun memperbaiki 

tanggul yang rusak dan juga melakukan normalisasi sungai serta solusi untuk 

masyarakat yang masih bermukim di wilayah sempadan sungai. Dengan didukung 

oleh beberapa masyarakat yang sering terkena dampak banjir. Apalagi pada 

masyarakat Cabbue yang baru pertama kalinya mengalami tingkat banjir yang 

paling parah di akhir tahun 2021. 
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C. Kendala yang Dihadapi Pemerintah dalam Mengimplementasikan 

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Menanggulangi Banjir 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada saat penelitian, penulis 

menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten 

Soppeng khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memiliki 

hak dalam penataan ruang di Kabupaten Soppeng sebagai berikut: 

1) Anggaran yang kurang  

 Implementasi kebijakan penataan ruang dan wilayah tidak akan berjalan 

dengan baik apabila anggarannya kurang. Anggaran yang kurang membuat 

pembangunan  yang sebelumnya direncanakan tidak terlaksana dengan maksimal. 

Karena secara keseluruhan belum tersentuh bangunan pengendali banjir 

sedangkan kekokohan bangunan-bangunan yang ada juga memerlukan 

pemugaran. Sedangkan sekarang pendapatan daerah dalam tahap pemulihan 

akibat pandemi Covid-19 sehingga berimbas pada tertundanya pembangunan yang 

telah direncanakan sebelumnya. Karena anggaran yang dulunya ada sebelum 

Covid-19 mewabah dialihkan untuk penanganannya. Dan anggaran yang 

digunakan juga jumlahnya tidak sedikit. Sesuai dengan perkataan Pak 

Abdurrahman pada saat penulis melakukan wawancara sebagai berikut: 

“Yang menjadi kendalata di sini itu anggaran yang kurang, tahun-tahun 
sebelumnya juga digunakan untuk menangani Covid-19. Dan terkhusus 
untuk pendanaan daerah mengenai relokasi masyarakat yang tinggal di 
sempadan sungai itu memang tidak ada. Kemudian masyarakatnya memang 
cenderung bermukim di situ karena sudah dari kebiasaan.”

78 
 

                                                             
          78Abdurrahman (47 tahun), Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, wawancara, Kabupaten 
Soppeng, 26 April 2022.  
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 Pendanaan daerah untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di sempadan 

sungai tidak ada. Hal tersebut menjadi kendala utama pemerintah Kabupaten 

Soppeng sebab berdampak pada pembangunan pengendali banjir yang telah 

dilaksanakan di daerah tersebut. Di samping itu masyarakat yang masih tinggal di 

sempadan sungai tidak memikirkan efek keberadaannya di wilayah sungai yang 

juga dapat merusak ekosistem sungai sehingga kesehatan masyarakat sekitar dapat 

terganggu. 

 Pengerjaan bangunan pengendali banjir berupa bendungan di Cabbue itu 

bertahap pengeluarannya sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan. Dan hal itu pun berakibat fatal bagi masyarakat Cabbue di 

Kelurahan Ompo yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi pembangunan 

bendungan.  

2) Minimnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan ruang 

 Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membuat kebutuhan 

akan ruang juga akan semakin bertambah. Tidak menutup kemungkinan banyak 

lahan yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukan ruangnya. Seperti 

masyarakat Lingkungan Cabbue Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata yang 

mendirikan pemukiman di sekitar sempadan sungai yang demikian dapat 

meminimalisir fungsinya sungai. Masyarakat yang bermukim di tempat itu juga 

tidak sesuai dengan jarak sempadan sungai yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

Kabupaten Soppeng.  Kemudian, masyarakat juga membangun karena hanya itu 

lahan yang dimiliki. Sebagaimana penuturan Pak Abdurrahman pada saat penulis 

melakukan wawancara dengan mengatakan bahwa  
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“.....masyarakatnya yang mau membangun karena ituji saja lahannya. Di 
mana pemerintah di sini, walaupun masyarakat punya lahan sendiri kita atur 
tata ruangnya. Kalau masyarakat membangun tidak sesuai dengan 
peruntukannya, kita kasi teguran saja. Belum pengenaan sanksi, karena 
bukan hanya insentif saja tapi disinsentif juga. Intinya berurusan dengan 
masyarakat itu tidak mudah. Konflik yang ada itu sangat besar.”79 
 

 Masyarakat di daerah secara terus menerus telah diberikan pemahaman 

untuk tidak bermukim di sempadan sungai sebab berbahaya akan tetapi tetap juga 

dilakukan. Mereka memandang bahwa Sungai Cabbue sudah tidak akan berfungsi 

lagi seperti biasanya karena sudah lama tidak dialiri air seperti sungai pada 

umumnya. Namun, sungai yang sudah tidak berfungsi itu merupakan kesalahan 

dari masyarakat sendiri karena dengan sengaja membuat kolam ikan secara 

berpetak-petak di Sungai Cabbue. Kalaupun seketika banjir datang itu hanya 

sebentar dan belum pernah sebelumnya berdampak seperti kejadian banjir di akhir 

tahun 2021. 

 Selain memberikan pemahaman tentang pemanfaatan ruang, masyarakat 

yang tetap melakukan pembangunan di sempadan sungai itu hanya sebatas di 

berikan teguran oleh pemerintah. Belum sampai pada pengenaan sanksi. Masih 

dalam tahap perencanaan karena RTRW yang sekarang sementara dalam tahap 

revisi. Dan sanksi yang diberikan bukan hanya dari segi insentif saja melainkan 

disinsentif juga. Kemudian, pemerintah Kabupaten Soppeng juga menganggap 

bahwa berurusan dengan masyarakat yang keras kepala sangatlah tidak mudah. 

Karena konflik yang ditimbulkan sangat besar dan berbahaya. Sebab antara 

pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki kepentingan yang berbeda. 

                                                             
          79Abdurrahman (47 tahun), Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, wawancara, Kabupaten 
Soppeng, 26 April 2022. 
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Dengan itu, masyarakat sebagai elemen terpenting dalam mendukung kesuksesan 

jalannya pemerintahan harus mengikuti arahan dan kebijakan yang telah 

ditetapkan pemerintah. Karena segala hal yang dilakukan pemerintah merupakan 

bentuk usaha dalam meningkatkan kemajuan di daerah yang menjadi 

kewenangannya sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera, aman, dan damai.  

3) Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan 

 Masyarakat Cabbue yang bermukim di sekitar sempadan sungai 

menjadikan sungai adalah tempat pembuangan sampah yang efisien. Dengan 

anggapan bahwa mereka tidak perlu lagi jauh-jauh ke tempat pembuangan sampah 

ataupun membayar iuran sampah kepada pemerintah setempat. Kebiasaan 

membuang sampah secara sembarangan akan sangat merusak ekosistem sungai. 

Dan ke depannya sungai tersebut tidak akan lagi dijadikan sebagai sumber air 

karena telah tercemar. 

 Kurangnya kesadaran masyarakat Cabbue dalam menjaga kebersihan 

lingkungan mengakibatkan sungai menjadi dangkal yang pada akhirnya ketika 

terjadi banjir besar tidak mengalir lagi sesuai alirannya sehingga meluap ke 

pemukiman penduduk. Dan sangat beresiko bagi penduduk yang masih tinggal di 

sekitar sempadan sungai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Abdurrahman 

pada saat penulis melakukan wawancara sebagai berikut 

“Masyarakat kurang kesadarannya. Selalu buang sampah secara 
sembarangan. Itu juga yang jadi masalah utamata di sini.”

80 
 

                                                             
          80Abdurrahman (47 tahun), Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, wawancara, Kabupaten 
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 Masyarakat Cabbue yang rumahnya tidak sesuai dengan garis sempadan 

sungai yang telah ditetapkan pada kebijakan RTRW seharusnya tidak perlu lagi 

membuang sampah secara sembarangan. Kelestarian lingkungan harus tetap 

dijaga terutama sungai sebagai sumber penghidupan di muka bumi. Salah satu 

firman Allah swt. agar manusia di muka bumi menjaga kelestarian lingkungan 

yang termaktub dalam QS. ar-Rum/30: 41 sebagai berikut: 

 ٌْ ُٖ ْٝقَ ا َمَعثَْد اَِْٝدٙ اىَّْاِض ِىُِٞر ََ اْىثَْحِس تِ َٗ َس اْىفََعدُ ـِٚ اْىثَْحِس  َٖ ا َظ ْ٘ يُ َِ ْٛ َع تَْعَط اىَِّر

َُ ىَ  ْ٘ ٌْ َْٝس ِجعُ ُٖ َّ عَي  

Terjemahnya: 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan 
manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) 
perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

81 
 

 Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan di 

darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman dan di laut seperti 

ketenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia yang durhaka sehingga mengakibatkan Allah swt mencicipkan 

yakni merasakan sedikit kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan 

pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.82 

 Allah swt telah menciptakan langit dan bumi berserta isinya agar manusia 

sebagai khalifah menjaga kelestariannya jangan sampai terjadi kerusakan. 

Manusia dapat menikmati seluruh kekayaan alam yang sewajarnya saja sebagai 

sarana untuk melakukan ibadah kepada Allah swt. Tapi apa yang terjadi di 

                                                             
          81Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2013), h. 408. 
           82M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. 11; 
Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 79. 
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Lingkungan Cabbue Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata  merupakan salah satu 

bentuk kerusakan alam yang tidak lain berasal dari perbuatan tangan manusia 

sendiri yang tidak menjaga kelestarian lingkungan. Dapat dikatakan itu sebagai 

bentuk kemurkaan Allah swt pada hamba-Nya agar kembali ke jalan yang benar 

sehingga mereka bertakwa. 

 Ayat tersebut juga menegaskan bahwa tidak seluruh akibat perusakan alam 

itu dirasakan oleh manusia, tetapi sebagiannya saja. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan dampak yang dirasakan oleh penduduk Cabbue yang rumahnya hanyut 

terbawa arus banjir. Kemudian, sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi Allah 

swt yaitu dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat memulihkan 

kerusakan alam. Hal ini berarti bahwa Allah swt menyayangi hamba-Nya 

sehingga tidak semua manusia merasakan seluruh akibat perbuatan jahatnya. 

Seluruh alam ini akan rusak dan manusia tidak akan bisa lagi menghuni dan 

memanfaatkannya sehingga mereka akan menghancur. Allah swt berfirman pada 

QS. Fathir/35: 45 sebagai berikut 

 ُٝ ْ٘ ىَ ا ذَ اِخرُ ؤَ َٗ ٍَ ا  ْ٘ اَمَعثُ ََ ٌْ اِىَٚ هللاُ اىَّْاَض تِ ُسُٕ ِْ َُٝؤّخِ ىِن َّٗ ِْ دَآتٍَّح  ٍِ َٕا  ِس ْٖ َسَك َعيٚ َظ

ٚ ًَّ َع ٍُ اََجٍو 
 ج

ِٓ تَِصًٞسا َُ تِِعثَاِد َُّ هللاَ َما ٌْ ـَِا  ُٖ ـَِاذَاَجآَء اََجيُ  

Terjemahnya: 

“Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah 

mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk 
bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan 
(hukuman)nya, sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal 
mereka tiba, maka Allah Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.”

83  

                                                             
          83Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2013), h. 440.  
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Ayat tersebut dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kalau sekiranya 

Allah swt. menyegerakan jatuhnya sanksi terhadap yang durhaka, maka pastilah 

kebinasaan akan menimpa kamu, dan kalau sekiranya Allah swt menyiksa di 

dunia ini disebabkan usaha mereka yang haram niscaya dia tidak akan 

meninggalkan di atasnya yakni di permukaan bumi suatu makhluk melata pun, 

yakni manusia dan binatang. Tetapi Dia menangguhkan yakni jatuhnya sanksi 

terhadap mereka yang dinilai-Nya melanggar sampai waktu tertentu. Maka 

apabila datang ajal yakni batas waktu yang ditentukan buat mereka itu, Allah swt 

akan menjatuhkan siksa secara adil dan teliti, maka Allah swt senantiasa terhadap 

hamba-hamba-Nya Maha Melihat.84 

 Dengan penimpaan kepada mereka sebagian akibat perusakan alam yang 

mereka lakukan, Allah swt., berharap manusia segera sadar. Mereka tidak lagi 

merusak alam, tetapi memeliharanya. Mereka tidak lagi melanggar ekosistem 

yang dibuat Allah swt, tetapi mematuhinya. Mereka tidak lagi mengingkari dan 

menyekutukan Allah swt, tetapi mengimaninya. Memang kemusyrikan itu suatu 

perbuatan dosa yang luar biasa besarnya dan hebat dampaknya sehingga sulit 

sekali dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.   

 Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus mengikuti dan mematuhi 

semua hukum Allah swt, termasuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber 

daya alam yang ada yaitu dengan menjaga kelestarian lingkungan. Sebagaimana 

bentuk penjagaan kelestarian lingkungan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW 

yaitu dengan menanam pohon yang demikian manfaatnya banyak.  

                                                             
          84M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. 11; 
Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 492. 



 

92 
 

دْ  ٍَ ُْ قَا  ًَ َحرَّ  اىعَّا َعحُ  إِ ُْ الَ َٝقُ٘ ُْ اْظرََطاَع أَ ٌْ ـَِعٞيَحٌ ـَئِ تَِِٞدأََحِدُم ا ـَْيَٞفْعَوْ َٗ َٖ ٚ َْٝؽِسَظ  

Artinya :  

“Apabila kiamat telah datang dan di tangan salah seorang kalian sebuah 

ranting, jika ia dapat menanamnya maka lakukanlah”. (HR. Ahmad) 
 
 Hadis diatas memberikan motivasi kepada manusia untuk giat dalam 

menanam pohon, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa sebaik baiknya 

pekerjaan adalah bercocok tanam. Pahala orang yang bercocok tanam akan selalu 

mengalir, baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut diperkuat oleh Imam An-

Nawawi, beliau menjelaskan bahwa selama pohon yang ditanam masih eksis, 

termasuk buah dan kayunya, maka pahalanya akan tetap mengalir sampai hari 

kiamat. Inti dari hadis di atas adalah memberikan spirit penghijauan terhadap 

umat manusia, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun generasi selanjutnya. 

Sehingga muncul sebuah kaidah: siapapun berbuat kebaikan, dan memberikan 

manfaat bagi lingkungan sekitarnya, pahalanya akan sampai kepada pelakunya.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
          85Badruddin Al-Aini, Umdatul Qori Syarah Shohih Bukhari, (Beirut: Darul Ihya Turats), h. 
155. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah untuk menanggulangi 

terjadinya banjir di Kabupaten Soppeng telah dilaksanakan dengan baik tapi 

belum terealisasi secara menyeluruh sehingga dapat dikatakan belum maksimal. 

Untuk melihat ketidakmaksimalan kebijakan tersebut dapat dilihat berdasarkan 6 

indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn sebagai 

berikut: 

1) Standar dan tujuan kebijakan secara keseluruhan belum terealisasi untuk di 

Kecamatan Lalabata. Sebab di Kelurahan Ompo pembangunan tanggul 

ataupun perbaikan tanggul belum ada. Akibat tidak adanya tanggul sebagai 

perkuatan tebing sungai membuat banjir yang terjadi dengan volume air yang 

cukup tinggi menyebabkan luapan ke permukiman penduduk. Dan berakibat 

fatal pada penduduk yang memang tinggal di sekitar bantaran Sungai Cabbue. 

Kemudian, pemerintah Kabupaten Soppeng belum melakukan relokasi pada 

penduduk tersebut. Sehingga penduduk yang masih memilih tinggal di 

sempadan sungai harus mengantisipasi jika banjir terjadi lagi. Mengenai 

pembangunan drainase di Kelurahan Ompo sendiri hanya yang didanai oleh 

kelurahan yang terealisasi sehingga lingkungan yang belum dijangkau oleh 

dana kelurahan untuk pembuatan drainase membutuhkan tindakan dari 

pemerintah Kabupaten Soppeng. 
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2) Sumber daya dalam kebijakan RTRW di Kabupaten Soppeng dalam hal 

pembangunan bendungan di Kelurahan Ompo agar tidak terjadi lagi banjir 

terdiri dari: Pertama, sumber anggaran yang berasal dari pemerintah pusat 

dengan wilayah kerja oleh pemerintah provinsi sebesar Rp. 26. 000. 000. 

000,-. Kedua, sumber daya manusianya yaitu BBWS Pompengan Jeneberang, 

kontraktor pekerja proyek dari PT. Arlin Sejahtera dengan konsultan 

pengawasnya PT. Bintang Tirta Pratama. Akan tetapi bukan berarti 

pemerintah Kabupaten Soppeng tidak terlibat karena termasuk wilayah 

provinsi melainkan keterlibatannya sangat diutamakan sebab pemanfaatan 

ruangnya yang dilakukan pembangunan. Ketiga, sarana dan pra sarana 

disediakan langsung oleh pihak pelaksana pembangunan bendungan.  

3) Karakteristik organisasi pelaksana dapat dilihat dari kemampuan dinas PUPR 

yang cukup baik dalam memahami tujuan kebijakan RTRW yang 

pelaksanaannya diawasi oleh badan pengawas tata ruang dengan didukung 

oleh seluruh SKPD yang terlibat dalam penataan ruang. Dan dilakukannya 

survey lokasi pembangunan terlebih dahulu pada daerah yang telah 

terdampak banjir serta bersikap transparan mengenai pelaksanaan 

pembangunan terhadap masyarakat.  

4) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana sering dilakukan yang 

ditempuh melalui dua langkah yaitu pertama, sosialisasi bersama orang-orang 

yang terlibat dalam penataan ruang melalui FPRD sedangkan pada lingkup 

masyarakat dilakukan melalui musrenbang. Kedua, kerja sama. Dengan itu 

masyarakat akan tahu pentingnya pemanfaatan ruang sesuai dengan 
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peruntukannya sehingga bencana dapat dikendalikan. Tapi, kesemuanya itu 

gagal karena masih adanya masyarakat Cabbue bermukim di sempadan 

sungai.  

5) Sikap para pelaksana kebijakan belum bisa dikatakan baik karena 

implementor kebijakan RTRW Kabupaten Soppeng tidak melakukan 

peneguran pada warga yang masih bermukim di Sempadan sungai. 

Sedangkan di wilayah sungai itu dilakukan pembangunan bendung di mana 

pada saat curah hujan tinggi volume air sungai akan naik ke pemukiman 

karena ditutupnya bendung tersebut. Kemudian, sampai sekarang belum ada 

perbaikan pada tanggul yang rusak dan normalisasi Sungai Cabbue. 

6) Ditinjau dari segi sosial pelaksanaan kebijakan RTRW Kabupaten Soppeng 

tepatnya di Kelurahan Ompo melalui pembangunan bendung untuk 

menanggulangi banjir itu kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat. 

Sebab kebiasaan masyarakat membuang sampah secara sembarangan di 

sekitar sungai masih dilakukan. Kemudian, dari segi ekonomi, masyarakatnya 

belum mengalami peningkatan pendapatan sebab pembangunan yang 

dilakukan belum selesai malah menimbulkan kejadian diluar ekspektasi yang 

membuat kerugian besar pada masyarakat yang terdampak bencana banjir. 

Sedangkan, dari kondisi politiknya dilihat dari terlibatnya pemerintah baik 

dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten dalam membahas 

langkah-langkah preventif yang akan dilakukan dalam menanggulangi 

bencana banjir tersebut.  
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 Adapun kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Soppeng dalam 

mengimplementasikan kebijakan rencana tata ruang dan wilayah antara lain akibat 

kurangnya anggaran membuat pembangunan yang telah direncanakan tidak 

terlaksana sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, tingkat pemahaman masyarakat sangat kurang mengenai 

pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukannya sehingga seenaknnya 

melakukan pembangunan yang dapat beresiko pada terjadinya bencana, dan 

kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan juga tidak ada.  

B. Implikasi 

1) Pemerintah hendaknya memperhatikan dengan baik tata ruang yang ada di 

daerah. Karena jika tidak tertata dengan baik dapat beresiko pada munculnya 

bencana yang tidak bisa diprediksi kejadiannya. Terutama segera 

mengusulkan dan melakukan perelokasian warga yang masih memilih tinggal 

di sekitar sempadan sungai. Sebab akan sia-sia saja pembangunan pengendali 

banjir yang telah direncanakan tanpa tidak memperhatikan kondisi di sekitar 

wilayah pembangunan.  

2) Pemenuhan akan sumber daya segera diupayakan terutama masalah 

pendanaan. Karena pembangunan tidak akan terlaksana sesuai perencanaan 

yang telah ditetapkan jika dananya kurang.  

3) Pemerintah juga diharapkan agar segera melakukan perkuatan tebing sungai 

pada sungai yang tanggulnya sudah rusak sehingga garis sempadan sungai 

yang ada tidak berubah. Karena akan sangat meresahkan masyarakat yang 

masih tinggal di wilayah sungai sebab sempadan sungai semakin dekat dari 
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pemukiman akibat tergerusnya tebing sungai oleh derasnya arus banjir. Selain 

itu pemerintah mengupayakan cara untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai pemanfaatan penggunaan lahan.  

4) Masyarakat segera sadar bahwa bangunan yang dimiliki memang tidak sesuai 

dengan kebijakan penataan ruang yang berlaku sekarang. Dan juga dihimbau 

untuk selalu mengikuti kebaruan dari kebijakan yang ada karena sewaktu-

waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi pada lingkungan. 

Selain itu, hal yang paling utama dimiliki oleh masyarakat adalah 

kesadarannya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.   
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