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ABSTRACT Truly spatial planning is not just an in-organic oriented work. 
Although nucleus of this activity is the use of standard rules about physical 
space, it does not mean the planning has ended at this step. Just then the main 
objective of planning has pointed to people’s interest. Because the problem is 
about spatial order, certainly the planning focused on human spatial planning. 
Also planning aimed as well so that not just has locally or regional features, but it 
must has to be prepared in national context. Aware or not, that case will 
influence the setting of development nature between neighbouring country either 
in regional district or  wider area. Rencana Induk Arkeologi (RIA, Archaeological 
Master Plan) which presents with ansich archaeological anvil made by 
Diltlinbinjarah, Dirjenbud, Depdiknas, seems would not explain about spatial 
comprehensive problem (particularly old city). By supervising the 
implementation, the approaches are more directly to archaeological action plan.    

Key Word: Master Plan, Action Plan, Rencana Induk Kota, Comprehensive 
Planning, Disjointed Incrementalism, Rixed Scanning 
 

A. LATAR BELAKANG  

Inti dasar dari kegiatan perencanaan merupakan pemanfaatan kaidah-kaidah 
fisik ruang dalam hubungan dengan ide, motivasi dan perilaku kegiatan 
manusia. Seolah-olah perencanaan seperti ini memperlihatkan akumulasi 
persoalan yang saling tumpang tindih, sukar terkoordinir dan masing-masing 
menuntut prioritas terlebih dahulu. Untuk mengatasinya jelas dibutuhkan 
penanganan terpadu, artinya meskipun terpisah-pisah harus saling 
menopang. Persoalan perencanaan karenanya menjadi demikian kompleks 
mengingat kegiatannya yang harus merangkum sektor kehidupan. Dalam 
implementasinya, penataan ruang ternyata lebih kompleks lagi dari pada 
proses perencanaan. Terutama dalam konteks teknis koordinasi pelaksanaan 
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antarlintas bidang - disiplin, dan karena penerapannya yang membentur 
masyarakat sebagai obyek yang akan mengisi ruang-ruang yang disiapkan. 
Tetapi masalah pelaksanaan adalah masalah lain, kita hanya membicarakan 
persoalan hakekat perencanaan tata ruang. 

Mengapa perencanaan tata ruang menjadi bagian yang penting dalam 
kehidupan sekarang? Untuk menjawab pertanyaan ini ternyata tidak dapat 
dijelaskan melalui satu atau dua kalimat saja. Sebab perencanaan 
merupakan upaya manusia dalam menghadapi tantangan agar dapat hidup 
lebih layak dalam totalitas penataan ruang yang fisien dan efektif. Di samping 
itu, dengan perencanaan diharapkan persoalan-persoalan yang tumbuh 
dimasa yang akan datang telah diketahui sejak dini. Setidaknya prediksi telah 
dicatat untuk dicarikan alternatif pemecahannya. Jadi, jelas bahwa setiap 
perencanaan dirancang agar mampu memprediksi persoalan-persoalan yang 
tumbuh dikemudian hari.  

Pada kenyataannya tumbuh persoalan yang katakanlah luput dari pantauan. 
Salah satu pemecahan tentu saja mengadakan perbaikan perencanaan. 
Mengingat persoalan terus berkembang, perencanaan pun dirancang 
mengikuti tuntutan perkembangan. Andaikata para perancang merupakan 
orang yang tepat termasuk pemegang kebijaksanaan, perencanaan tata 
ruang akan terkoordinir sebaik mungkin. Hasilnya akan terlihat pada 
tertatanya ruang dengan tidak saling gusur, tumpang tindih atau singkatnya 
terlihat arah perkembangan kota dengan memberikan keuntungan pada 
sebagian besar warga kota. 

Sebaliknya jika perancang dan pemegang kebijakan bukan merupakan orang 
yang tepat, mudah diduga perencanaannya tata kota cenderung tergambar 
dalam konsep yang tidak jelas arah dan tujuannya. Ataupun jika jelas, juga 
cenderung merugikan pihak yang tak memiliki kekuatan. Dalam pelaksanaan, 
penataan ruang benar-benar semrawut, tumpang tindih dan penggusuran 
merupakan persoalan yang dibiasakan. Dalam konteks ini sangat tepat jika 
dikatakan sejarah rakyat adalah kekalahan mengingat pihak inilah yang 
paling sering dirugikan. 

Dari sini jelas perencanaan tata ruang dirancang menyesuaikan atau 
mengarahkan penataannya. Dalam perkembangan yang wajar, terjadi saling 
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ketergantungan mengisi dan menguntungkan. Tetapi pada konteks yang 
kurang baik, perbaikan perencanaan cenderung hanya menguntungkan pihak 
tertentu, dan ini terus terjalin secara dialektis. 

Jika kita tarik dari akar historis, perkembangan pemikiran dalam perencanaan 
wilayah dan kota, sesungguhnya merupakan pekerjaan yang teramat sukar. 
Bahkan pada saat pertama kali lahir diabad 19, masih merupakan suatu 
produk perencanaan yang tidak dapat dikatakan utopis adalah sangat 
fantastik. Namun pada perkembangannya kefantastikan tersebut berangsur-
angsur telah dirasionalitaskan melalui pendekatan komprehensif. 

Apabila dipahami bahwa perkembangan kota-kota kuno sesemrawut apa pun 
pasti melalui suatu perencanaan. Persoalannya tinggi tergantung besaran 
penataan, yakni menyeluruh, sebagian atau hanya sepetak di sekitar istana 
raja dan para bangsawan. 

Dalam perkembangan perjalanan ini, perubahan yang terjadi tidak hanya 
dalam bentuk perencanaan saja melainkan terjadi perubahan isi konsep 
pemikirannya. Perubahan ini yang paling penting untuk dicatat. Sebab akan 
menyangkut perkembangan dasar dari disiplin planologi maupun dalam 
kaitan dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama 
sebagai subyek dan obyek perencanaan. 

Perubahan menjadi tidak terbatas, artinya perencanaan tata ruang bagi 
kepentingan lingkungan hidup bukan merupakan suatu tahap penyelesaian 
akhir. Tahap-tahap ini hanya merupakan rangkaian segmen yang saling 
mendukung. Tidak lepas korelasinya dengan persoalan dasar yang sangat 
berpengaruh bagi perencanaan itu sendiri yaitu manusia. Di sini ilmu-ilmu 
sosial memunculkan perannya sebagai salah satu cara untuk mengatasi dan 
memenuhi kepentingan manusianya. 

Dengan demikian, persoalan perencanaan tata ruang memang menjadi 
bagian yang paling penting. Tidaklah mengherankan karena kedudukannya 
itu, perencanaan banyak melibatkan pihak pendukung. Dapat disebutkan 
pihak-pihak yang sangat erat kaitannya dengan perencanaan adalah Dirjen 
PUOD, BANGDA dan BINA MARGA, DEPKEU dan PERUMNAS serta 
beberapa lembaga pemerintah juga terlibat dalam soal perencanaan, 
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disamping lembaga-lembaga swasta. Bahkan lembaga internasional seperti 
ADB dan WB turut andil dalam perencanaan tata ruang di Indonesia. 

B. IDENTIFIKASI MASALAH  

Pada sekitar pertengahan tahun 1980, muncul suatu perencanaan tata ruang 
model Ditlinbinjarah dari Dirjenbud DEPDIKBUD. Rencana penataan ruang 
dalam dunia arkeologi ini dapat dikatakan merupakan langkah yang benar-
benar baru. Tentu saja banyak hal yang menarik dari kemunculan Rencana 
Induk Arkeologi (RIA). 

Pertama adalah istilah RIA itu sendiri. Kemunculan istilah RIA agaknya 
memperlihatkan adanya ketidakjelasan sejarah. Ia hadir seolah-olah tanpa 
suatu perencanaan yang matang, lahir begitu saja dengan meminjam istilah 
Rencana Induk Kota (RIK) dengan hanya mengganti kata kota dengan 
arkeologi. Melihat realitas obyektif sejak kemunculannya, agak tampak terlihat 
RIA hadir ketika para perencana di lingkungan Ditlinbinjarah diharapkan pada 
alokasi dana yang harus segera dimanfaatkan. Dan peminjaman istilah 
rencana induk ini, berhasil menembus BAPPENAS untuk menyetujuinya. 
Sejak itu RIA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan 
Ditlinbinjarah. Sebagai uji coba pertama dicanangkan RIA untuk bekas 
Ibukota Majapahit. Trowulan dan selanjutnya disusul dengan penataan kota 
Banten Lama. Saat ini RIA sedang diarahkan untuk situs-situs besar. 

Berbeda dengan persoalan istilah, masalah konsep dasar RIA ternyata lebih 
menarik dan sangat penting untuk kita bicarakan. Peniruan RIA pada RIK, 
ternyata tidak hanya sebatas istilah, tetapi juga telah mengarah pada model 
RIK dalam menata lingkup kota. Jika ditegaskan, persamaan antara RIA 
dengan RIK tampak bahwa RIA benar-benar hadir sebagai tiruan RIK. 

Namun, jika dikaji lebih dalam, peniruan itu ternyata terbatas di sekitar 
permukaan karena tidak mengangkat isi RIK. Masih sangat tampak 
peniruannya baru merambah pada persoalan bentuk, untuk selanjutnya RIA 
berkembang sesuai dengan latar perencanaannya. Di sini perbedaan paling 
mendasar adalah RIA dengan landasan arkeologi ansich sementara RIK 
dipola dengan berupaya melibatkan seluruh disiplin untuk kepentingan 
lingkungan hidup. RIA tampak benar-benar mandiri tanpa perlu melibatkan 
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disiplin lain, baik dalam perumusan konsep perencanaan maupun dalam 
implementasinya. Sedangkan RIK lebih bersifat fleksibel dengan berupaya 
menganalisa seluruh aspek yang berhubungan dengan kota, termasuk aspek 
arkeologi yang terasa di kota-kota tua yang telah mati atau yang masih 
berkembang. 

Sampai di sini muncul sebuah pertanyaan, apakah model arkeologi ansich 
mampu menata ruang sebuah kota tua yang masih berkembang, seperti 
Jakarta. Jika jawabnya tidak, pertanyaan lain; mampukah RIA yang dirancang 
secara sporadis menembus atau menjadi bagian rujukan perumusan konsep 
RIK? adalah jelas jawabannya jika melihat tidak satupun perumusan RIK 
melibatkan RIA. 

Fenomena ini menjelaskan bahwa perumusan RIA tanpa mengacu RIK, 
mencerminkan implementasinya pun tidak akan melibatkan pihak lain. Secara 
sosiologi, ini menambah jumlah dan beban kebijakan perencanaan. Persoalan 
yang tumbuh menjadi semakin kompleks. Sebab dalam pelaksanaan 
perencanaan, perbenturan yang terjadi akan semakin keras. Hasil yang 
diperoleh tentu bukan hanya tidak memadai, melainkan tidak tertutup 
kemungkinan akan adanya konsep yang dikorbankan. Dalam pengertian ini 
tidak perlu dijelaskan lebih terperinci pihak lama yang akan dikorbankan. 
Sebab hanya dengan mengatakan menghambat pembangunan RIK akan 
berjalan leluasa.  

Persoalannya ternyata tidak sesederhana itu. Jika dibahas persoalan 
menghambat pembangunan, apakah RIA yang disusun termasuk dalam 
katagori tersebut atau bukan? tetapi melihat proses penyusunan RIA tanpa 
memahami isi arahan RIK, kita khawatir RIA justru terjerumus dalam kategori 
yang tidak diinginkan. Sebaliknya, andaikata RIA menjiwai RIK, berarti 
sifatnya menjadi aktif serta turut berpartisipasi dalam pembangunan. Menjadi 
bagian dari RIK, dan RIK pun akan memperlihatkan kepentingan RIA dengan 
penataan ruang situs-situs arkeologinya. 

Persoalan penghambat pembangunan ini sering dikaburkan dengan masalah 
tujuan atau hasil. Tidak sedikit aturan permainan rusak karena masing-masing 
pihak merasa turut membangun. Dengan dalih untuk kesejahteraan atau 
bangsa, maka proses menuju ke arah itu sering tidak dihiraukan. Artinya 
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masing-masing pihak terbelenggu oleh sikap, kepentingan memiliki kekuatan, 
memiliki konsep yang lebih baik, akan berhasil memaksakan kepentingannya. 
Persoalan itu merugikan banyak pihak dan penyisihan norma-norma dan 
aturan, adalah lain. Dalihnya tetap sama-sama untuk pembangunan. 

Jadi persoalannya dengan RIA pun harus memperhatikan masalah di atas. 
Tidak cukup hanya sekedar berlandasan pada ketegaran disiplin ilmu saja. 
Kalau RIA hanya ditata sesuai dengan latar disiplin sendiri RIA akan 
mengarah pada perkembangan dasar yakni untuk ilmu itu sendiri. Padahal 
seharusnya RIA merujuk pada RIK yang otoritasnya jauh lebih tinggi. 

Akhirnya menjadi jelas bahwa persoalan yang muncul di sekitar RIA adalah 
persoalan kredibilitasnya sendiri. RIA berusaha untuk memenuhi 
kebutuhannya, tetapi justru RIA sendiri belum memahami benar apa yang 
sesungguhnya dibutuhkan. RIA berusaha memberikan peran, namun 
penataan ruang yang ditampilkan masih gampang. Jika dimunculkan dalam 
kata tanya menjadi, apakah RIA sudah mewujud sebagai alat kebijakan untuk 
kepentingan pengembangan wilayah? Dengan kata lain, apakah RIA mampu 
menerangkan gagasan tata ruang untuk masa yang akan datang? andaikata 
demikian apakah RIA memiliki pengaruh terhadap pengembangan wilayah, 
atau sudahkah menjadi pedoman mutlak? 

Jika beberapa pertanyaan mendasar tersebut kita simpulkan, arah RIA 
menjurus pada usaha penataan ruang tanpa menyentuhkan dengan sektor-
sektor lain. RIA hanya dihadirkan sebagai suatu pemanifestasian dari tata 
ruang masa lalu untuk masa lalu, tetapi hadir di tengah-tengah kesibukan 
masa kini. Berarti RIA menjadi alat yang dipaksakan untuk memahami nilai-
nilai masa lalu tanpa menjembataninya dengan sektor-sektor lain yang 
bermanfaat bagi masa kini. Kalaupun ada, arahnya menjadi tidak jelas karena 
disusun secara sepihak. Ini sangat tampak penyusunan RIA yang selama ini 
dipertanyakan diatas, dengan pola seperti itu apakah RIA sanggup menata 
dan memenuhi kebutuhan kota tua yang masih berkembang ? 

C. PERUMUSAN MASALAH  

Atas dasar uraian identifikasi permasalahan diatas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan yang dihadapi oleh RIA antara lain :  
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1. Apakah RIA dapat mengakomodir masalah tata ruang kota untuk masa 
mendatang.  

2. Apakah RIA dapat dijadikan salah satu instrument bagi pengembangan 
wilayah maupun instrument bagi penataan ruang kota khususnya kota 
tua.  

D. TUJUAN 

Atas dasar uraian perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari pada  
penulisan ini adalah :  

1. Untuk mendeskripsikan existensi rencana induk arkeologi untuk 
menyelesaikan tata ruang kota (lama).  

2. Untuk mengatahui sampai sejauhmana RIA dapat dijadikan instrumen 
bagi pengembangan wilayah maupun penataan ruang kota (khususnya 
kota tua).  

E. METODOLOGI PENELITIAN  

1. Metoda 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode desk study (metode 
literatur) yakni menggunakan data sekunder sebagai input data yang 
kemudian akan dianalisis dan dalam hal ini penulis tidak menggunakan 
perlakuan terhadap variabel penelitian. 

     2. Pendekatan 

Atas dasar metode tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis  
menggunakan pendekatan leduktif. Melalui pendekatan tersebut penulis 
mengawali studi ini dengan cara mengkaji data sekunder yang gayut 
dengan studi ini, antara lain: mengkaji kebijaksanaan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah yakni: Undang-Undang Penataan Ruang serta 
Undang-Undang tentang Cagar Budaya. Sejalan dengan kajian tersebut, 
penulis juga mengkaji studi-studi yang terkait erat dengan topik studi 
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antara lain: Produk Rencana Induk beberapa kota di Indonesia maupun 
Produk Rencana Induk Arkeologi. 

Dari kajian literatur tersebut diatas, penulis mencoba untuk 
memformasikan pengertian dari Rencana Induk atau Master Plan secara 
umum maupun Rencana Induk Arkeologi secara spesifik. 

Langkah selanjutnya, juga dari input data RIK dan RIA, penulis mendapat 
gambaran mengenai kondisi eksisting RIA yang di kompilasi dengan RIK. 
Dari gambaran RIA tersebut, penulis dapat memformulasikan aspek-aspek 
yang terkandung atau mekanisme dari RIA yaitu :  

 Aspek fisik arkeologi, yang menggambarkan tentang kondisi situs dan 
peninggalan arkeologi.  

 Aspek fisik alam, yang menggambarkan letak geografisnya kawasan, 
tata guna lahan, klimatologi, hidrologi dan lingkungan.  

 Aspek sosial-ekonomi, yang menguraikan tentang karakteristik 
kependudukan kawasan : jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, 
tingkat pendapatan, agama, mata pencaharian.  

 Aspek budaya, yang menguraikan mengenai kondisi dan kepercayaan 
penduduk setempat.  

 Aspek sejarah, yang menggambarkan perkembangan kawasan dari 
masa ke masa.  

 Aspek mekanisme yang menguru7si tentang pembentukkan RIA.  

Dari uraian kondisi eksisting diatas, penulis melakukan identifikasi 
masalah substansi dari RIA. Dari kajian terhadap identifikasi tersebut 
penulis kemudian melakukan perumusan masalah yang terkait dengan 
RIA. 

Langkah berikut, penulis melakukan analisis terhadap masalah yang 
dihadapi RIA dengan model quantity analysis (analisis kwalitas). 
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Dari hasil analisa tersebut, penulis berharap akan bisa ditemui terapi yang 
tepat sebagai solusi bagi kepentingan RIA. Untuk lebih jelasnya uraian 
mengenai pendekatan tersebut diatas, dibawah ini terlampir kerangka 
berfikir dari studi ini. 

     3. Populasi  

Dalam penelitian ini penulis menjadikan seluruh produk Rencana Induk 
Arkeologi  yang ada sebagai populasi (+ 5 laporan). 

a. Sampel 
Sedangkan yang dijadikan sampel dalam hal ini adalah 2 laporan 
(Rencana Induk Arkeologi Bekas Kota Banten Lama dan Rencana 
Induk Arkeologi Bekas Ibukota Majapahit Trowulan. 
 

          b. Teknik Pengumpulan Data 
Sesuai dengan metode dan pendekatan yang digunakan, penulis 
melakukan langkah pengambilan data dengan jalan mengumpulkan 
data-data sekunder  yang didapat dari Dirjen Kebudayaan, Departemen 
Permukiman dan Prasarana Wilayah maupun hasil studi dari beberapa 
konsultan antara lain: Undang-Undang Penataan Ruang; Undang-
Undang tentang Cagar Budaya, Produk Rencana Induk Kota di 
beberapa kota di Indonesia; Rencana Induk Arkeologi Banten dan 
Trowulan. 

 
          c. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis input data RIA, penulis menggunakan metode 
analisis kwalitatif (Quality Analysis) mengenai teknik analisis data.  
 

F. KAJIAN LITERATUR 

Persoalan di atas sebenarnya bukannya dicari-cari. Barangkali memang 
berupa otoritik, sebagai suatu tahap retrospeksi untuk melangkah ke depan. 
Maka persoalannya menjadi sebagaimana memecahkan persoalan yang 
terlanjur meluas ini? 
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Seperti telah disinggung, peniruan RIA pada RIK terutama tercermin dari 
bentuk penataan ruang yang didekati dengan comprehensive planning. 
Pendekatan inilah yang merangsang lahirnya RIA sebagai Master Plan 
dengan keinginan mencapai hasil perencanaan terpadu, terintegrasi dan 
menyeluruh. Padahal di negara asal yang melahirkan konsep comprehensive 
planning, pendekatan ini justeru dikritik habis sehingga ditinggalkan. 

Hal ini akan tampak jika kita melihat sejarah lahirnya comprehensive planning. 
Konsep ini muncul sebagai reaksi sesuai Perang Dunia ke II. Konsep ini 
sangat menarik perhatian mengingat wawasan yang ditawarkan menjelajah 
ruang yang meluas. Konsep penataan secara menyeluruh memang tengah 
dinantikan untuk mengatasi dampak Perang Dunia II yang 
memporakporandakan kota-kota di Eropa Barat. Maka comprehensive 
planning pun diterapkan. 

Comprehensive planning di kembangkan oleh Baufield dan Mayerson di tahun 
1955. Pendekatan ini lahir sebagai akibat dari ketidakmampuan pendekatan-
pendekatan sebelumnya dalam memecahkan masalah kota London. 
Landasan comprehensive planning adalah rasionalitas perencanaan 
menyeluruh dengan sifat:  

 Spesifikasi perangkat tujuan yang terpadu,  

 Perumusan tingkat kepentingan sesuai dengan informasi sumber daya 
dan prioritasnya,  

 Kesinambungan informasi  

 Akurat dengan waktu ketat, serta harus di pantau secara terperinci dan 
tepat.  

Keluasan jelajah yang ditawarkan comprehensive planning, ternyata tidak 
memberikan hasil memadai. Masalahnya antara satu sektor dengan sektor 
lain atau satu ruang lain, memiliki variabel yang berbeda. Penanganannya 
jelas memerlukan cara dan pendekatan tersendiri sesuai dengan tuntutan 
tiap ruang atau sektor. Tidak bisa setiap ruang atau sektor disamakan satu 
dengan lainnya sehingga juga tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan 
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yang sama. Jadi pendekatan comprehensive planning masih merupakan 
suatu konsep yang dalam operasionalnya sukar diterapkan. 

Sebagai reaksi dari kelemahan comprehensive planning, muncul 
pendekatan Disjointed Incrementalism yang dipelopori oleh Lintblom dan 
Bay Brooks, berhasil membuktikan kelemahan comprehensive planning. 
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, Disjointed Incrementalism 
menekankan pada pemecahan yang tidak dilakukan secara total melainkan 
ditanggulangi secara bertahap bagian demi bagian. Tujuan pemecahan 
disesuaikan dengan cara pendekatan di samping memperhatikan sarana 
pendukungnya. Dari segi sifat pemecahan masalah, penanggulangan yang 
dilakukan bukan merupakan penyembuhan hanya pengobatan yang bersifat 
sementara. Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip tambahan 
atau perubahan bagian demi bagian. Perubahan bagian ini harus dilakukan 
atau harus dibatasi dan dikendalikan sebagai perubahan kecil (piecemend). 
Andaikata perubahan terjadi dalam skala yang meluas, berarti terjadi 
kesalahan dalam merumuskan konsep perencanaan sehingga persoalan 
yang muncul kemudian menyimpang dari prediksi. 

Tetapi meskipun Disjointed Incrementalism lahir belakangan, ternyata ia pun 
masih belum berhasil memecahkan persoalan perencanaan dengan tuntas. 
Dari konsep yang ditawarkan, kita dapat menerik beberapa kendala yang 
perlu dipikirkan. Pertama Pemecahan masalah kadang-kadang juga tidak 
memiliki kaitan dengan persoalan lain sebagai dampak dari disjointed. 
Disamping itu pemecahan secara bertahap atau tambal sulam, masih sering 
tampak mengambang. Belum lagi satu persoalan terselesaikan, telah 
muncul persoalan lain sehingga menghambat pemecahan masalah yang 
lebih erat atau dari sektor lain. Inilah yang akhirnya lebih dikenal dengan 
penanggulangan jangka pendek ternyata tidak tanggap terhadap wawasan 
masyarakat yang mendesak. 

Sewindu setelah Disjointed Incrementalism mengkritik Comprehensive 
planning, muncul seorang ahli bernama Amitai Etziomi, menawarkan konsep 
Mixed Scanning. Konsep yang terakhir dari Amitai ini, tanpak berupaya 
memadukan kedua pendekatan terdahulu. Amitai memang tampak 
mengadakan pendekatan perencanaan tindakan dengan landasan 
menyeluruh. 
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Jelasnya konsep Mixed Scanning mendasarkan pada, pertama, haluan 
dasar sasaran dan tujuan diarahkan ke dalam tahapan tingkat yang 
menyeluruh. Tinjauan permasalahan dilakukan secara sistematis, sehingga 
penentuan unsur dan pemecahannya dapat dikoordinasikan. Dan terakhir 
proses incrementasi yang dipersiapkan, diarahkan dalam memenuhi 
tuntutan kerangka yang meluas. 

Dengan demikian Mixed Scanning dalam menetapkan satu atau beberapa 
unsur strategis untuk dipecahkan secara mendalam, tetapi justru disini 
terlihat Mixed Scanning akan meleset prediksinya karena kurang didukung 
oleh data akurat. Persoalannya karena hanya didasarkan secara sekilas 
(scanning).  

G.  HASIL DAN BAHASAN 

Kota dapat diibaratkan sebagai suatu organisme hidup, ada lahir, 
berkembang dan akhirnya mati. Dalam kategori yang terakhir ini kita dapat 
menyaksikan kota-kota tua yang sudah tidak berkembang lagi. Baik mati 
karena sudah tidak memiliki sumber ekonomi sehingga ditinggalkan 
warganya, mati karena diporakpondakan bencana alam atau dihancurkan 
kekuatan lain. 

Dalam pertumbuhannya, kota dapat dikembangkan secara alami ataupun 
diarahkan. Perkembangan secara alami merupakan ciri-ciri dari kota-kota 
kuno, sementara perkembangan yang diarahkan merupakan kebutuhan 
suatu konsep perencanaan matang mengingat keterbatasan ruang untuk 
ditata seefisien mungkin. 

Perkembangan kota yang dibentuk dan arahkan, sesungguhnya merupakan 
reaksi dari pertumbuhan kota secara alami. Kota yang berkembang secara 
alami, cenderung menumbuhkan persoalan yang sukar dikendalikan. 
Akibatnya bukan saja hanya merawankan terutama masalah sosial, ekonomi 
dan politik, tujuan dan sasaran masyarakatpun akan menjadi kabur 
karenanya. 

Dengan demikian perlu dirancang suatu perencanaan untuk mengendalikan 
dan mengarahkan pertumbuhan sebuah kota yang di Indonesia terwujud 
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dalam RIK. RIK merupakan suatu rencana penataan ruang kota yang 
terpadu, dengan menganalisa aspek dan faktor perkembangan kota. Agar 
lebih efektif, praktis dan sistematis, penganalisaan pada aspek-aspek 
tersebut hanya difokuskan pada faktor yang benar-benar bersifat strategis 
dan dominan saja. Dengan demikian RK memang merupakan kebijaksanaan 
pembangunan dan pengembangan tata ruang fisik kota seoptimal mungkin. 
Dan perencanaannya harus selalu disesuaikan dengan nilai kebutuhan 
ruang, serta kecenderungan perkembangan dari elemen-elemen kegiatan 
kota dimasa yang akan datang. 

Pada dasarnya RIK bersifat meluas yang melingkupi semua aspek 
pendekatannya dapat dilakukan berdasarkan normatif konseptual maupun 
pendekatan ekstrapolatif, dengan titik tolok pada kencenderungan 
perkembangan kota itu sendiri. Hal ini meliputi seluruh faktor pertumbuhan 
dan perkembangan kota, baik dalam skala makro nasional - regional 
maupun skala mikro lokal kota. 

RIK ini diwujudkan dalam bentuk uraian berupa teks serta rencana tata guna 
lahan sesuai dengan jenis-jenis kegiatan kota. Sebagai rencana keseluruhan 
struktur kota itu dituangkan dalam peta rencana dengan skala 1 : 10.000. 

Dalam tingkat implementasi lebih lanjut dari RIK, disusun Rencana 
Peruntukan Tanah (RPT) atau Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK). 
Rencana ini diprioritaskan pengembangannya (zoning) dari wilayah kota. 
RBWK berisikan rencana jangka menengah, dengan menggariskan program 
pelaksanaan untuk 5 tahun serta dilengkapi dengan peta berskala 1 : 5.000.  

RIK disusun oleh pemerintah daerah, dengan pengontrolan pengarahan dari 
Menteri Dalam Negeri. RBWK disusun dan ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Rencana tersebut juga harus 
memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri, sesudah mendapat 
rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. 
Persoalan perijinan-perijinan dalam rangka keilmuan, memang agak ganjil 
dibicarakan. Tetapi adalah salah jika mengatakan itu tidak ada relevansinya 
sama sekali dengan persoalan yang sedang kita kaji. Sebab fungsi utama 
dari rencana kota adalah sebagai wadah bagi kepentingan dan aspirasi 
pemerintah dan masyarakat. Dengan ditetapkannya secara hukum rencana 
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tersebut menjadi bersifat mengikat untuk ditaati oleh semua pihak. Jadi 
rencana induk memang memiliki kekuatan hukum, sebagai kebutuhan 
mutlak terutama dalam pelaksanaan penataan. 

Kewajiban untuk melaksanakan rencana induk ini, tidak saja terletak pada 
pihak Pemerintah (Pusat, Daerah Tingkat I dan II), melainkan juga pada 
masyarakat luas. Dalam konteks ini masyarakat sebagai obyek 
pembangunan. Sekaligus menjelma menjadi subyek dengan memiliki peran 
yang diaktifkan pemerintah. Jelas terjadi suatu proses timbal balik sebagai 
konsensus umum, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I dan 
II dengan masyarakat kota yang bersangkutan. Khususnya dalam 
membahas persoalan bentuk, arah dan tujuan, serta strategi operasional 
pembangunan kotanya. 

Sekarang bagaimana dengan Rencana Induk Arkeologi (RIA)? seperti telah 
disinggung diawal pembahasan, RIA lahir dari proses peniruan sehingga 
memiliki konsep yang tidak jelas. Dari istilahnya, RIA tampak bercita-cita 
mengadakan perencanaan secara menyeluruh. Terutama ini tampak dari 
beberapa catatan yang tidak semuanya dapat dihadirkan di sini. Dibawah ini 
hanya merupakan contoh. 

Cita-cita RIA untuk mengadakan perencanaan secara menyeluruh sangat 
tampak dari persoalan kependudukan yang ditampilkan. Kepadatan 
penduduk hanya dicatat untuk selanjutnya diperagakan dalam bentuk tabel-
tabel yang menarik. Sayangnya data kependudukan tidak dianalisa lebih 
lanjut, tidak diprediksikan perkembangan kepadatannya untuk jangka waktu 
tertentu. Kita tidak bertanya untuk apa tabel tersebut ditampilkan, melainkan 
mengapa data itu tidak dianalisa lebih lanjut melalui pendekatan statistik. 

Hal yang sama juga terjadi pada peragaan tabel ketenagakerjaan dan 
kepadatan perumahan penduduk setempat. Datanya tampak dengan baik 
mengisi lajur-lajur, bahkan dengan keterangan yang semakin memperjelas 
keberadaan data. Tetapi karena tidak dianalisa, tentu data kuantitatif ini tidak 
akan dapat dipergunakan dalam rangka program RIA itu sendiri. Jadi data 
tersebut sama lepasnya dengan masyarakat sekitar situs arkeologi yang 
tidak atau kurang memahami nilai manfaat dari kehadiran sebuah situs. 
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Dengan kata lain dapat dikatakan RIA benar-benar dihadirkan lepas sama 
sekali, bahkan dengan masyarakat sekitar situs arkeologi sekalipun. Dengan 
cara tersebut dapat diterka bahwa produk akhir RIA adalah kebijaksanaan 
zoning dan usaha penanganan situs arkeologi, dengan mengabaikan 
persoalan unsur-unsur perkotaan seperti suka dan karya maupun demografi. 
Padahal hakekat suatu rencana induk, dalam hal ini harus diarahkan tidak 
hanya sekedar menata ruang. Seperti juga telah disinggung, harus 
disentuhkan dengan kepentingan manusia. 

Jadi jelas bahwa RIA yang hadir tanpa menyinggung persoalan yang 
seharusnya dipecahkan, dengan terpaksa dikatakan tidak dapat disebut 
sebagai rencana induk. Dengan melihat terutama implementasinya, 
pendekatan yang dipergunakan lebih mengarah pada action plan dengan 
landasan arkeologi ansich. Jadi seperti yang telah dikhawatirkan pada uraian 
sebelumnya, hasil yang diberikan hanya mengarah untuk kepentingan ilmu 
arkeologi saja. Dengan tujuan akhir ini, akhirnya RIA baru dapat 
dikategorikan sebagai action plan dan belum mengarah pada suatu rencana 
penataan ruang secara menyeluruh seperti diharapkan RIA. Mengingat itu 
apakah istilah RIA tetap akan dipertahankan, atau mengubah eksistensinya 
menjadi action plan archeology. 

Dari segi kedalaman perencanaan, tampaknya RIA hanya terpaku pada 
master plan sehingga tidak berlanjut dengan penjabaran lebih lanjut. 
Padahal perencanaan tingkat yang lebih detail sebagaimana RBWK dari 
RIK, sangat dibutuhkan untuk pelaksanaann RIA. 

Dalam prosedur perencanaan, sampai saat ini RIA hanya disahkan oleh 
Dirjenbud. Hal ini tentu saja berakibat RIA tidak memiliki kekuatan hukum 
sehingga tidak mengikat pihak lain dalam pelestarian situs arkeologi. 

H. KESIMPULAN DAN SARAN 

Jelas bahwa RIA dalam arti materi tampak biasa karena kurang komprehensif 
dalam menangani kepentingan manusia masa kini. Dari segi hukum pun, RIA 
tidak memiliki kekuatan untuk mengikat pihak lain dalam pelestarian wilayah 
situs arkeologi. Jadi RIA memang belum dapat tampil sebagai pengembang 
wilayah situs arkeologi dalam arti menyeluruh. 
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Jadi perubahan istilah yang ditawarkan menjadi action plan archeology, 
merupakan persoalan mendesak untuk segera dibahas. Sebab action plan ini 
pada gilirannya dapat menjadi alat kebijakan yang efektif dalam rangka 
penataan situs arkeologi. Agaknya ini memang lebih tepat karena persoalan 
penataan telah dibatasi sesuai dengan istilah yang lebih sederhana. 

Untuk RIA yang sudah terlanjur tersusun, adalah tidak mungkin untuk 
mengabaikannya. Meskipun RIA tersebut terpola berdasarkan comprehensive 
planning, ia masih dapat difungsikan. Caranya adalah dengan menggunakan 
pendekatan Disjointed Incrementalism. 
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