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Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini yakni banjir bandang di Wasior, tsunami
di Kepulauan Mentawai, serta meletusnya Gunung Merapi dan Bromo membuat kebutuhan akan
tata ruang perlu mengadaptasi kondisi tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus
mengakomodir masalah dan upaya antisipasinya terkait bencana. Kesadaran akan pentingnya
penataan ruang masih kurang. Sehingga informasi terkait penataan ruang begitu penting untuk
disebarluaskan.

Demikian disampaikan Direktur Bina Program dan Kemitraan Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dibacakan Kasubdit Bina Informasi dan Masyarakat
Ditjen Penataan Ruang Hadian Ananta dalam acara Media Gathering Penataan Ruang di
Denpasar, Senin (29/11).

Walaupun saat ini baru enam provinsi, Sembilan kabupaten, dan tiga kota yang menyelesaikan
RTRW-nya, namun diharapkan tahun 2011, 497 daerah di Indonesia telah memiliki RTRW sesuai
dengan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kebutuhan RTRW bukan hanya untuk kepastian hukum dalam berinvestasi, tetapi sebagai sarana
untuk melakukan mitigasi dan adaptasi bencana terhadap bencana alam. Dalam RTRW, Pemda
harus jelas mencantumkan daerah yang tidak boleh dibangun serta daerah evakuasi apabila
bencana terjadi. Jika pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia berbasis penataan
ruang, akan tercipta ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
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Sementara itu, tidak sedikit masyarakat yang masih belum dapat menjalankan
perannya dalam penyelenggaraan penataan ruang. Padahal, hal tersebut diamanatkan dalam UU
Penataan Ruang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat
akan pentingnya penataan ruang masih rendah.

Untuk itu, melalui penyelenggaraan Media Gathering Penataan Ruang diharapkan terjalin
komunikasi intensif dengan media massa dan dapat menggunakan momentum tersebut untuk
menyebarluaskan informasi mengenai penataan ruang kepada masyarakat dengan bahasa yang
lebih mudah dipahami.

Tujuan diselenggarakannya media gathering tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman para jurnalis dan para pemimpin redaksi media massa mengenai penataan ruang
pada umumnya, sehingga dapat berperan lebih aktif dalam penyebarluasan informasi penataan
ruang.

Kegiatan media gathering telah dilakukan sebanyak tiga kali. Kali ini, media gathering dihadiri oleh
40 orang peserta yang terdiri dari media/jurnalis sebanyak 25 peserta, institusi pemerintah 10
orang, asosiasi profesi 3 orang dan pihak swasta lainnya 4 orang peserta. (ant)
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