SAMBUTAN DEPUTI PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH BAPPENAS DALAM
RANGKA PERINGATAN HARI TATA RUANG NASIONAL 2014
Minggu, 9 November 2014
Assalamualaikum wr.wb
Selamat pagi, Om Swastiyastuu, dan Salam sejahtera untuk kita semua,
Yang terhormat,
1.
2.
3.
4.

Saudara/i para Eselon I dan Eselon II dari Kementerian/Lembaga anggota BKPRN;
Saudara/i perwakilan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Penataan Ruang di 33 Provinsi;
Adik-adik Pelopor Penataan Ruang dari SMA seluruh Provinsi di Indonesia; dan
Para tamu undangan lainnya.

Mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya
pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul pada Peringatan Hari Tata Ruang Nasional
2014,
Tujuan
Peringatan Hari Tata Ruang Nasional merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan
peran masyarakat di bidang penataan ruang dan sosialisasi berbagai kebijakan Pemerintah di
Bidang Penataan Ruang baik di pusat maupun di daerah, sebagaimana bunyi Keppres RI Nomor 28
Tahun 2013 tentang Hari Tata Ruang Nasional.
Tantangan
Dengan telah ditetapkannya Hari Tata Ruang Nasional, maka menjadi tantangan bagi kita untuk
dapat menjadikan momen peringatan ini sebagai sarana memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam penataan ruang.
Saudara, Saudari dan Adik-adik sekalian,
Peran serta masyarakat
Sesuai UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, peran masyarakat dalam penataan ruang
dapat diaktualisasikan pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
Pada tahap perencanaan, masyarakat dapat berperan aktif menyampaikan aspirasinya melalui
forum konsultasi publik. Dengan telah terbangunnya rasa memiliki rencana tata ruang akan lebih
mudah membangun komitmen dan kepatuhan dalam pelaksanaan rencana tersebut. Contohnya,
lokasi yang telah direncanakan sebagai ruang terbuka hijau sepatutnya bersama-sama dijaga dan
tidak dialihfungsikan.
Masyarakat dapat pula ikut serta mengawasi dan memantau pelaksanaan rencana tata ruang
sehingga dapat dideteksi secara lebih dini apabila terjadi pelanggaran rencana tata ruang.
Salah satu langkah penting dalam rangka optimalisasi peran masyarakat dalam penataan ruang
dimasa mendatang adalah pengenalan penataan ruang sejak usia dini. Inisiatif dan kepedulian kaum
muda Pelopor Penataan Ruang merupakan hal yang membesarkan hati dan layak diapresiasi.
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Saudara, Saudari dan Adik-adik yang berbahagia,
Manfaat Penataan Ruang dan Harapan
Peringatan Hari Tarunas 2014 kali ini dilaksanakan di awal periode Kabinet Kerja yang berorientasi
pada langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta
memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan.
Masyarakat tentunya akan tergerak turut serta secara aktif dalam penataan ruang jika dapat
menikmati manfaat dari adanya penataan ruang, diantaranya seperti:
a. Perbaikan kualitas hidup warga, diantaranya melalui tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
yang memadai, ruang untuk fasilitas umum, transportasi publik yang aman dan nyaman, jalur
pejalan kaki dan bersepeda yang memadai.
b. Kesetaraan akses terhadap penataan ruang bagi semua kalangan masyarakat sehingga
manfaatnya dapat dinikmati secara merata.
c. Kemudahan proses perijinan dan kepastian usaha oleh adanya Rencana Tata Ruang.
d. Penegakan Rencana Tata Ruang (RTR), melalui pengawasan dan pemberlakuan sanksi secara
konsisten apabila ada pelanggaran terhadap rencana tata ruang.
e. Tata ruang yang mendorong gaya hidup ramah lingkungan.
Pada ujungnya peringatan Hari Tata Ruang Nasional 2014 ini juga merupakan bagian dari
mewujudkan ruang wilayah nasional yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan berlandaskan
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Saya berharap peringatan Hari Tata Ruang Nasional ini tidak sekedar perhelatan belaka.
Berbagai ajang kegiatan Peringatan Hari Tata Ruang Nasional hendaknya menjadi momentum untuk
bertukar pengalaman, berbagi ide-ide yang inovatif dan inspiratif, serta membangun jejaring para
pelaku penataan ruang untuk bersama-sama membawa perubahan menuju tatanan kehidupan yang
lebih baik.
Akhir kata, saya ucapkan Selamat Hari Tata Ruang Nasional 2014,
Wassalamualaikum wr.wb.
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