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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 

NOMOR 10 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL 

TAHUN 2012-2032 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEGAL, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk mengarahkan pembangunan di 

Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan ruang wilayah 

secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan 
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, 

perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah; 

  b.  bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan 

pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat 

maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan 
lokal investasi pembangunan yang dilaksanakan 

pemerintah, masyarakat, dan/ atau dunia usaha; 

c.  bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional, maka RTRW perlu 
dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi dan Kabupaten; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tegal Tahun 2012-2032 dengan peraturan daerah; 

Mengingat :   

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043);  

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda 

Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3470); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3481); 
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10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888); 

12. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1999 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 187); 

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4377); 

15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4411); 

17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433); 
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19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

21. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 

22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722); 

23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739); 

26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4849); 

27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 
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28. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366); 

29. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4959); 

30. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

31. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

32. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

33. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

34. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5068); 

35. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

36. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 
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37. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang 

Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang 

Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3445); 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 Tentang 

Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3441); 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3747); 

44. Peraturan Pemerintah  Nomor 68 Tahun 1998 tentang 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 

45. Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3838); 
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46. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang 

Kawasan Siap Bangun (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892); 

47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang 

Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3934); 

48. Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 2001 tentang 
Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4145); 

49. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4161); 

50. Peraturan Pemerintah  Nomor 63 Tahun 2002 tentang 

Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 119); 

51. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 ); 

52. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294); 

53. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang 

Jalan Tol (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4489); 

54. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasi (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4624); 

55. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663). 
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56. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); 

57. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); 

58. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

59. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828) 

60. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833); 

61. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 

62. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

RI Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103). 

63. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5160); 

64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah  Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132); 
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65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah  Nomor 11 

Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 
Seri E Nomor 7); 

66. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 
Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 4); 

67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3); 

68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 28); 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 
2002 tentang Pengendalian Lingkungan di Kabupaten 

Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 

Nomor 23); 

71. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahah Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 

17); 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 

Nomor 6, Tambahah Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 21); 

73. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat 
dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahah 

Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24); 
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74. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi 

Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahah Lembaran 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL 

dan 

BUPATI TEGAL 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012-2032. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Tegal. 

4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan 

ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 

wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 

kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 
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kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki 

hubungan fungsional. 

7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan 

ruang. 

10. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan 

hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam 

penataan ruang. 

12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja 

penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah dan masyarakat. 

13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan 

penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan 

penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan  peraturan 

perundangan. 

15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan 

struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 

penetapan rencana tata ruang. 

16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang 

dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 
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17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan. 

18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal yang selanjutnya 

disingkat RTRW Kabupaten Tegal adalah rencana tata ruang yang 

bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, 

strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang 

wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, 

penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang 

wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah Kabupaten. 

20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. 

21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang 

mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 

22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten 

atau beberapa kecamatan. 

23. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah 

PPK yang sudah menunjukkan adanya perkembangan lebih, misalnya 

terdapat beberapa kegiatan yang memiliki jangkauan pelayanan lintas 

kecamatan, sehingga dipromosikan menjadi PKL. 

24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

kecamatan atau beberapa desa. 

25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah 

pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

antar desa. 
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26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala 

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya 

yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan 

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori, dan jalan kabel. 

27. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling 

menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan 

wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu 

hubungan hierarkis. 

28. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-

rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 

29. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak 

sedang kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

30. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan 

rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

31. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air 

dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau 

kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. 

32. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu 

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan 

anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan 

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut 

secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis 

dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih 

terpengaruh aktivitas daratan. 
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33. Jaringan transmisi tenaga listrik adalah rangkaian perangkat listrik 

yang berfungsi untuk penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke 

sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik 

antarsistem. 

34. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi 

dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka 

bertelekomunikasi. 

35. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 

budidaya. 

36. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 

sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

37. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur 

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air 

laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

38. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 

daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

39. Kawasan Agropolitan adalah kawasan ekonomi berupa kota pertanian 

yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacu berkembangnya 

sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, 

menarik, menghela kegiatan pembangunan agribisnis di wilayah 

sekitarnya dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan 

administrasi Pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan 

memperhatikan skala ekonomi yang ada. 

40. Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan 

perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, 

jasa, perumahan, dan kegiatan lainnya yang saling terkait. 

41. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah 

yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. 
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42. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan 

tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat 

pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 

43. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu 

wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian 

hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan 

air tanah berlangsung. 

44. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri 

sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang 

mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. 

45. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik 

di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya. 

46. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah yang 

mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang 

merupakan habitat-alami yang memberikan tempat maupun 

perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan 

satwa yang ada. 

47. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang 

merupakan habitat alami hutan bakau bakau yang berfungsi memberi 

perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. 

48. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang 

merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai 

tinggi maupun bentukan geologi yang khas. 

49. Ruang terbuka hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik baik yang tumbuh 

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

50. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau 

berpotensi tinggi mengalami bencana alam. 
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51. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih 

pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi 

pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang 

ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki 

keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 

52. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. 

53. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang 

diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

54. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan 

industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang 

yang dikembangkan dan dikelola oleh oleh perusahaan kawasan 

industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 

55. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki 

potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau 

gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat 

dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan 

yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi 

produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah darat 

maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik 

kawasan budidaya maupun kawasan lindung. 

56. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang 

diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan 

penghidupan. 

57. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan 

bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan 

dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata 

serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. 
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58. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara 

nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 

59. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah 

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, 

sosial, budaya dan/ atau lingkungan. 

60. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah 

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap 

ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. 

61. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam 

kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

62. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan 

pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola 

ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan 

Kabupaten beserta pembiayaannya. 

63. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang 

harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang 

digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan 

keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

disusun dan ditetapkan. 

64. Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten adalah ketentuan 

umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan 

unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk 

setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW 

Kabupaten. 

65. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan 

terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata 

ruang. 
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66. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi 

pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan 

rencana tata ruang. 

67. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan 

non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

68. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi. 

69. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam bidang penataan ruang. 

70. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

71. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tegal, yang 

selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang 

dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tegal dan 

mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam 

koordinasi penataan ruang di daerah. 

 

BAB II 

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI  

PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN  

Bagian Kesatu 

Tujuan  

Pasal 2  

Penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten 

berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan 

kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.   
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Bagian Kedua 

Kebijakan dan Strategi 

Pasal 3  

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas: 

a. pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga di 

seluruh wilayah Kabupaten serta industri menengah dan besar di 

bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten; 

b. pengembangan kawasan agropolitan di bagian selatan wilayah 

Kabupaten; 

c. pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat; 

d. pengembangan kawasan minapolitan di bagian utara wilayah 

Kabupaten; 

e. pengembangan sistem pelayanan perkotaan didukung infrastruktur 

wilayah yang terpadu;   

f. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah untuk 

mendukung kegiatan industri dan sentra produksi pertanian; 

g. pemantapan pelestarian kawasan lindung;  

h. pengembangan kawasan pariwisata; dan 

i. peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan 

negara. 

 

Pasal 4  

(1) Pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga di 

seluruh wilayah Kabupaten serta industri menengah dan besar di 

bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a dengan strategi meliputi: 

a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri 

rumah tangga dengan memanfaatkan hasil pertanian, perikanan, 

kehutanan dan hasil tambang; 

b. mengembangkan sentra-sentra industri berbasis OVOP (one village 

one product); 
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c. mengembangkan kawasan industri di bagian utara dan selatan 

wilayah Kabupaten; dan 

d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri.  

(2) Pengembangan kawasan agropolitan di bagian selatan wilayah 

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan 

strategi meliputi : 

a. merencanakan dan menetapkan kawasan agropolitan di bagian 

selatan wilayah Kabupaten; 

b. mengembangkan kawasan agropolitan; dan 

c. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan agropolitan. 

(3) Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan strategi 

meliputi: 

a. mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;  

b. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial; dan 

c. memberikan insentif dan disinsentif pada lahan yang telah 

ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

(4) Pengembangan kawasan minapolitan di bagian utara wilayah 

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan 

strategi meliputi: 

a. merencanakan dan menetapkan kawasan minapolitan di bagian 

utara wilayah Kabupaten; 

b. mengembangan fasilitas pemasaran yang mendukung kawasan 

minapolitan; dan 

c. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan minapolitan. 

(5) Pengembangan sistem pelayanan perkotaan didukung infrastruktur 

wilayah yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e 

dengan strategi meliputi: 

a. menyusun dan menetapkan rencana rinci pengembangan sistem 

pelayanan perkotaan; 

b. mengoptimalkan fungsi PKL, PKLp dan PPK dalam penyediaan 

ruang bagi sektor informal dan RTH;  
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c. mengembangkan kawasan permukiman dengan menyediakan 

prasarana dasar dan penyediaan RTH serta pengembangan 

komunitas dalam permukiman; 

d. merevitalisasi perdagangan dan jasa dengan penyediaan pasar 

tradisional bersih yang menampung komoditas lokal; dan  

e. menetapkan lingkungan siap bangun guna penyediaan perumahan 

yang tersebar di PKL, PKLp dan PPK. 

(6) Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah untuk 

mendukung kegiatan industri dan sentra produksi pertanian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan strategi 

meliputi: 

a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke 

pusat produksi industri, pertanian dan pariwisata; 

b. mengembangkan prasarana telematika, yang lebih luas jangkauan 

pelayanannya hingga menjangkau daerah terisolir; 

c. mengembangkan prasarana pengairan dan pendukungnya; 

d. mengembangkan kembali embung-embung/ waduk lapangan; 

e. menyediakan prasarana energi pada wilayah pelosok dengan 

pengembangan energi alternatif; dan 

f. mengembangkan prasarana lingkungan dengan mendukung Sistem 

Penyediaan Air Minum regional dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

regional.  

(7) Pemantapan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf g dengan strategi meliputi: 

a. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat 

perlindungannya;  

b. mempertahankan fungsi lindung secara ketat dan melarang alih 

fungsi pada kawasan lindung;  

c. mengembangkan prasarana dan sarana peringatan dini dari 

kemungkinan adanya bencana alam; 

d. mencegah kegiatan penambangan liar terutama pada kawasan yang 

membahayakan lingkungan; dan 
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e. mengembalikan rona alam melalui proses reklamasi pada lahan 

paska penambangan. 

(8) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf h dengan strategi meliputi: 

a. memperbaiki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) 

Kabupaten;  

b. menata dan mengendalikan pembangunan kawasan obyek wisata; 

dan 

c. menyediakan ruang pemasaran hasil industri kecil pada kawasan 

pariwisata. 

(9) Peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan 

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dengan strategi 

meliputi: 

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi 

khusus pertahanan keamanan; 

b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya 

tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan 

keamanan negara; 

c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar 

kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan 

dan keamanan negara; dan 

d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI. 

 

BAB III 

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5  

(1) Struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas: 

a. sistem pusat kegiatan; dan  

b. sistem jaringan prasarana wilayah. 
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(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A, Lampiran I B, Lampiran I 

C, dan Lampiran I D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 

Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan 

Pasal 6  

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. PKL berupa Kawasan Perkotaan Slawi-Adiwerna dengan fungsi 

pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri dan militer; 

b. PKLp berupa Kawasan Perkotaan Dukuhturi dengan fungsi 

pemerintahan, perdagangan dan industri; 

c. PPK dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, 

permukiman skala kecamatan meliputi: 

1. Kawasan Perkotaan Pangkah; 

2. Kawasan Perkotaan Dukuhwaru; 

3. Kawasan Perkotaan Lebaksiu; 

4. Kawasan Perkotaan Bojong; 

5. Kawasan Perkotaan Talang;  

6. Kawasan Perkotaan Kramat; 

7. Kawasan Perkotaan Tarub; 

8. Kawasan Perkotaan Suradadi; 

9. Kawasan Perkotaan Warureja; 

10. Kawasan Perkotaan Balapulang; 

11. Kawasan Perkotaan Margasari; 

12. Kawasan Perkotaan Pagerbarang;  

13. Kawasan Perkotaan Bumijawa; 

14. Kawasan Perkotaan Jatinegara; dan  

15. Kawasan Perkotaan Kedungbanteng. 
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d. PPL sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, permukiman skala 

antar desa meliputi: 

1. Desa Gembongdadi di Kecamatan Suradadi; 

2. Desa Jatibogor di Kecamatan Suradadi; 

3. Desa Kertasari  di Kecamatan Suradadi; 

4. Desa Gumalar di Kecamatan Adiwerna; 

5. Desa Kedungsukun di Kecamatan Adiwerna; 

6. Desa Balamoa di Kecamatan Pangkah; 

7. Desa Penusupan di Kecamatan Pangkah; 

8. Desa Cerih di Kecamatan Jatinegara;  

9. Desa Kalibakung di Kecamatan Balapulang; 

10. Desa Banjaranyar di Kecamatan Balapulang; 

11. Desa Jatilaba di Kecamatan Margasari; 

12. Desa Jatimulya di Kecamatan Lebaksiu; 

13. Desa Gunungjati di Kecamatan Bojong;  

14. Desa Kedawung di Kecamatan Bojong; 

15. Desa Rembul di Kecamatan Bojong; 

16. Desa Cikura di Kecamatan Bojong; dan 

17. Desa Jejeg di Kecamatan Bumijawa.  

 

Bagian Ketiga 

Paragraf 1 

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah 

Pasal 7  

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. sistem prasarana utama; dan  

b. sistem prasarana lainnya. 

 

Pasal 8  

(1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

a berupa sistem jaringan transportasi terdiri atas: 
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a. sistem jaringan transportasi darat; dan 

b. sistem jaringan perkeretaapian. 

(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a terdiri atas: 

a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 

b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. 

(3) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. jaringan jalan dan jembatan; 

b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan  

c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. 

(4) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a terdiri atas: 

a. pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang melalui ruas 

Pejagan-Pemalang; 

b. pengembangan jalan arteri primer berupa jaringan jalan nasional 

pada wilayah Kabupaten terdiri atas: 

1. Batas Kota Tegal (Pekalongan Barat) – Batas Kota Pemalang;  

2. Jalan Karanganyar (Tegal); 

3. Batas Kota Tegal – Batas Kota Slawi; 

4. Jl. A. Yani (Slawi); 

5. Jl. Sudirman (Slawi); 

6. Jl. Gatot Subroto (Slawi); 

7. Batas Kota Slawi – Prupuk . 

c. pengembangan jalan kolektor primer berupa jaringan jalan provinsi 

pada wilayah Kabupaten terdiri atas: 

1. Ketanggungan – Prupuk di Kecamatan Margasari; 

2. Ketanggungan-Slawi-Randudongkal yang menghubungkan 

Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan Slawi, Kecamatan Pangkah, 

Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Jatinegara; dan 

3. Bumiayu-Tuwel-Moga yang menghubungkan Kecamatan 

Bumijawa dan Kecamatan Bojong. 
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d. pengembangan jalan lokal berupa jaringan jalan Kabupaten 

tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan 

e. pengembangan jembatan Kabupaten tercantum dalam Lampiran III 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(5) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa terminal penumpang meliputi: 

a. rencana pemindahan terminal penumpang tipe B ke Desa 

Dukuhsalam Kecamatan Slawi; 

b. optimalisasi fungsi terminal penumpang tipe C di Kecamatan 

Adiwerna; dan 

c. rencana pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi: 

1. Kecamatan Kramat; 

2. Kecamatan Bojong;  

3. Kecamatan Bumijawa; dan  

4. Kecamatan Lebaksiu; 

(6) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:  

a. trayek angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi; dan 

b. trayek angkutan penumpang dalam kabupaten. 

(7) Trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) huruf a terdiri atas: 

1. trayek Tegal - Banjaran - Slawi – PP;  

2. trayek Banjaran - Adiwerna - Gumalar - Kalipucang - Lengkong - 

Jatibarang – PP; 

3. trayek Banjaran - Slawi - Jatibarang - Balapulang – PP;  

4. trayek Tegal - Slawi - Yomani - Bumijawa – PP; dan 

5. trayek Tegal - Slawi - Margasari - Bumijawa – PP.  

(8) trayek angkutan penumpang dalam kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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(9) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa angkutan penyeberangan di 

Waduk Cacaban. 

 

Pasal 9  

(1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (1) huruf b berupa prasarana kereta api terdiri atas: 

a. jalur kereta api; dan 

b. stasiun kereta api;  

(2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. jalur Utara Jawa menghubungkan, Kota Semarang-Jakarta melalui 

Kecamatan Kramat - Kecamatan Suradadi - Kecamatan Warureja; 

b. jalur rel ganda Semarang-Pekalongan-Tegal-Cirebon melalui 

Kecamatan Kramat - Kecamatan Suradadi - Kecamatan Warureja.  

c. jalur Slawi-Purwokerto; dan 

d. jalur Brumbung-Semarang-Tegal-Slawi. 

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi:  

a. peningkatan Stasiun Slawi di Kecamatan Slawi; 

b. optimalisasi Stasiun Prupuk di Kecamatan Margasari; 

c. optimalisasi Stasiun Larangan di Kecamatan Kramat;  

d. optimalisasi Stasiun Banjaran di Kecamatan Adiwerna; dan  

e. optimalisasi Stasiun Suradadi di  Kecamatan Suradadi. 

 

Pasal 10  

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

terdiri atas: 

a. rencana sistem jaringan energi; 

b. rencana sistem jaringan telekomunikasi; 

c. rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan 

d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. 

 



 28 

Paragraf 1 

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi 

Pasal 11  

(1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 huruf a terdiri atas: 

a. rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik; 

b. rencana pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik;  

c. rencana pengembangan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi; 

dan  

d. rencana pengembangan energi alternatif. 

(2) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga 

Panas Bumi (PLTP) terdiri atas: 

a. pengembangan PLTP Guci; dan 

b. pengembangan PLTP Baturaden; 

(3) Rencana pengembangan PLTP Guci di Kabupaten sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 

a. Kecamatan Bojong; dan  

b. Kecamatan Bumijawa. 

(4) Rencana pengembangan PLTP Baturaden di Kabupaten sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

a. Kecamatan Bojong; dan  

b. Kecamatan Bumijawa. 

(5) Rencana pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b meliputi: 

a. Gardu Induk terdiri atas: 

1. Gardu Induk Desa Kebasen di Kecamatan Talang; dan 

2. rencana pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Balapulang.  

b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi: 

1. Kecamatan Warureja;  

2. Kecamatan Suradadi;  

3. Kecamatan Kedungbanteng; 
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4. Kecamatan Pangkah; 

5. Kecamatan Slawi; 

6. Kecamatan Adiwerna; 

7. Kecamatan Talang; dan  

8. Kecamatan Dukuhturi. 

c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan pola jaringan 

distribusi mengikuti pola jaringan jalan dan sebaran kawasan 

permukiman di seluruh kecamatan.   

(6) rencana pengembangan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  c terdiri atas: 

a. pembangunan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan 

Kramat; 

b. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tersebar di wilayah 

Kabupaten;  

c. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) 

meliputi: 

1. Kecamatan Lebaksiu; 

2. Kecamatan Kramat; 

3. Kecamatan Suradadi; dan 

4. Kecamatan Margasari.  

d. Pembangunan jaringan pipa transmisi gas bumi berdiameter 28 

(dua puluh delapan) inci yang melintasi Kecamatan Dukuhturi, 

Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi dan Kecamatan Warureja.    

(7) Rencana pengembangan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf  d terdiri atas: 

a. Pembangkit Listrik Tenaga Surya meliputi: 

1. Kecamatan Jatinegara; dan  

2. Kecamatan Bojong. 

b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro meliputi: 

1. Kecamatan Bojong; 

2. Kecamatan Bumijawa;  
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3. Kecamatan Balapulang, dan  

4. Kecamatan Jatinegara. 

 

Paragraf 3 

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi  

Pasal 12  

(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf b meliputi: 

a. jaringan kabel ; dan 

b. jaringan nirkabel. 

(2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 

pengembangan jaringan distribusi dan prasarana penunjang telepon 

kabel berada di setiap kecamatan. 

(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 

jaringan satelit dengan pengembangan menara telekomunikasi BTS 

(Base Transceiver Station)  bersama berada di setiap kecamatan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai menara telekomunikasi BTS bersama 

diatur dalam Peraturan Daerah. 

 

Paragraf 4 

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal 13  

(1) Rencana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas : 

a. wilayah sungai; 

b. jaringan irigasi;  

c. pengembangan jaringan air baku untuk air minum; dan 

d. pengembangan sistem pengendalian banjir. 

(2) Wilayah sungai yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wilayah 

Sungai Pemali-Comal yang merupakan wilayah sungai strategis 

nasional yang terdiri atas: 

a. pengelolaan sumber daya air; 
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b. pengembangan waduk; dan  

c. pengembangan embung. 

(3) Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a meliputi: 

a. DAS Pemali; 

b. DAS Gangsa; 

c. DAS Wadas; 

d. DAS Gung Lama; 

e. DAS Gung; 

f. DAS Pah; 

g. DAS Cacaban;  

h. DAS Cenang;  

i. DAS Jimat; 

j. DAS Brungut; dan 

k. DAS Rambut; 

(4) Pengembangan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

berupa Waduk Cacaban meliputi: 

a. Kecamatan Kedungbanteng; dan  

b. Kecamatan Jatinegara. 

(5) Pengembangan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

(6) Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. DI Pusat; 

b. DI Provinsi; dan 

c. DI Kabupaten.  

(7) DI Pusat sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a meliputi: 

a. DI Cacaban; 

b. DI Rambut; 

c. DI Gung; 

d. DI Kumisik; 
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e. DI Pemali Bawah; dan  

f. DI Sungapan.  

(8) DI Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b meliputi: 

a. DI Beji; 

b. DI Gangsa Lumingser; 

c. DI Gondang; 

d. DI Lenggor; 

e. DI Parakan Kidang; 

f. DI Pesayangan; dan 

g. DI Sidapurna. 

(9) DI Kabupaten sejumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) 

sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c tercantum dalam Lampiran 

VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 

(10) pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. sumber air baku; dan 

b. reservoir. 

(11) Sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a 

meliputi: 

a. Sumber Mata Air Banyumudal di Kecamatan Bojong; 

b. Sumber Mata Air Bumijawa di Kecamatan Bumijawa; 

c. Sumber Mata Air Serang di Kecamatan Bojong; 

d. Sumber Mata Air Suren di Kecamatan Bumijawa; 

e. Sumber Mata Air Suci di Kecamatan Bojong; 

f. Sumber Mata Air Gombong di Kecamatan Bojong; 

g. Sumber Mata Air Wangon di Kecamatan Bojong; dan 

h. Sumber Mata Air Cawitali di Kecamatan Bumijawa. 

(12) Reservoir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi: 

a. Reservoir Lebaksiu di Kecamatan Lebaksiu; 

b. Reservoir Yomani di Kecamatan Lebaksiu; dan 

c. Reservoir Batuagung di Kecamatan Balapulang. 
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(13) Pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d terdiri atas: 

a. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan 

bangunan-bangunan pengendali banjir; dan 

b. pengembangan sistem peringatan dini banjir. 

(14) Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan 

bangunan-bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (13) huruf a meliputi:  

a. Bendung Sungai Gung berupa Bendung Pesayangan di 

Kecamatan Talang; 

b. Bendung Sungai Wadas berupa Bendung Sidapurna di 

Kecamatan Dukuhturi; 

c. Bendung Sungai Gangsa berupa Bendung Gangsa Kecamatan 

Adiwerna; 

d. Bendung Sungai Cacaban berupa Bendung Dukuhjati Kecamatan 

Pangkah; dan  

e. Bendung Sungai Rambut berupa Bendung Cipero Kecamatan 

Warureja. 

 

Paragraf 5 

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya 

Pasal 14  

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas: 

a. rencana pengembangan jaringan persampahan; 

b. rencana pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna; 

c. rencana pengembangan jaringan limbah; 

d. rencana pengembangan jaringan drainase; dan 

e. rencana jalur dan ruang evakuasi bencana. 
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Pasal 15  

(1) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas: 

a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional di 

Kecamatan Suradadi dengan menggunakan sistem sanitary 

landfill; 

b. peningkatan TPA Penujah di Kecamatan Kedungbanteng dengan 

menggunakan sistem sanitary landfill; 

c. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan 

d. pengelolaan sampah skala rumah tangga dan skala lingkungan. 

(2) Rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dikembangkan di kawasan sekitar pasar pada setiap ibukota 

kecamatan. 

(3) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pengembangan 

teknologi komposing sampah organik dan sistem 3R (Reuse-Reduce-

Recycle) lainnya yang sesuai pada kawasan permukiman. 

 

Pasal 16  

(1) Pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi: 

a. pengembangan sistem penyediaan air minum ibukota kecamatan; 

b. pengembangan sistem penyediaan air minum regional Bregas; 

c. pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan; 

d. pengembangan penyediaan air minum daerah rawan air; dan 

e. pengembangan penyediaan air minum non perpipaan. 

(2) Pengembangan sistem penyediaan air minum ibukota kecamatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan: 

a. pengembangan prasarana jaringan perpipaan air bersih dan 

sambungan rumah (SR);  

b. penambahan kapasitas dan revitalisasi SR meliputi: 

1. Kecamatan Slawi; 
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2. Kecamatan Adiwerna; 

3. Kecamatan Pangkah; 

4. Kecamatan Tarub; 

5. Kecamatan Dukuhturi; 

6. Kecamatan Talang; 

7. Kecamatan Kramat; dan 

8. Kecamatan Lebaksiu.  

c. perencanaan dan pembangunan Jaringan Utama, distribusi dan 

pengembangan Sambungan Rumah meliputi: 

1. Kecamatan Balapulang; 

2. Kecamatan Margasari; 

3. Kecamatan Pagerbarang; 

4. Kecamatan Suradadi; 

5. Kecamatan Warureja; dan 

6. Kecamatan Kedungbanteng. 

(3) Pengembangan sistem penyediaan air minum regional Bregas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan 

Pembangunan Jaringan Utama, Distribusi dan Sambungan Rumah 

dengan Sistem Penyediaan Air Minum Regional meliputi: 

a. Kecamatan Slawi; 

b. Kecamatan Dukuhwaru; 

c. Kecamatan Talang; 

d. Kecamatan Adiwerna; 

e. Kecamatan Dukuhturi; dan 

f. Kecamatan Kramat. 

(4) Pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan: 

a. pembangunan jaringan air bersih dengan memanfaatkan sumber 

mata air meliputi: 

1. Kecamatan Bumijawa; 

2. Kecamatan Bojong; 

3. Kecamatan Jatinegara; dan  
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4. Kecamatan Balapulang. 

b. pemanfaatan dan pengambilan air pada sumber mata air 

dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna air 

lain untuk air baku dan air irigasi; dan 

c. pelestarian vegetasi sempadan mata air. 

(5) Pengembangan penyediaan air minum daerah rawan air sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan: 

a. perencanaan dan pembangunan jaringan air bersih dengan 

memanfaatkan air sumur dalam meliputi: 

1. Kecamatan Suradadi; 

2. Kecamatan Warureja; 

3. Kecamatan Kedungbanteng; 

4. Kecamatan Jatinegara; dan  

5. Kecamatan Pagerbarang. 

b. penyediaan kendaraan pengangkut air bersih dan pembangunan 

penampungan air di daerah rawan air. 

(6) Pengembangan penyediaan air minum non perpipaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada wilayah yang tidak 

terlayani jaringan perpipaan  melalui: 

a. penggalian atau pengeboran air tanah dangkal masyarakat;  

b. pengeboran air tanah dalam secara amat terbatas dengan 

mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan 

c. pengolahan air laut / air payau pada wilayah sekitar pantai. 

 

Pasal 17  

(1) Rencana pengembangan jaringan limbah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas : 

a. pembangunan instalasi pengolahan limbah dan tempat 

penyimpanan sementara limbah B3  dan B3 (Bahan Berbahaya 

dan Beracun) ;  

b. pembangunan IPAL terpadu di kawasan industri, kawasan 

peruntukan industri, rumah sakit dan permukiman; 
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c. pemantapan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah 

Tinja (IPLT), jamban umum dan limbah rumah tangga perkotaan; 

dan 

d. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah 

kotoran hewan, tinja manusia dan rumah tangga perdesaan. 

(2) Pembangunan instalasi pengolahan limbah dan tempat 

penyimpanan sementara limbah B3  dan B3 (Bahan Berbahaya dan 

Beracun) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen di Kecamatan Talang; 

b. Kawasan Industri Kramat di Kecamatan Kramat; dan 

c. Kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. 

(3) IPAL terpadu di kawasan industri, kawasan peruntukan industri, 

rumah sakit dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan 

industri, lokasi peruntukan industri yang telah berkembang dan 

lokasi kegiatan industri Besar, Menengah, Kecil dan Industri 

rumah tangga; 

b. pembangunan instalasi pengolahan limbah sebagaimana 

dimaksud pada huruf a menjadi tanggungjawab pengusaha yang 

melakukan kegiatan industri; dan 

c. pemantauan yang ketat kepada perusahaan industri yang 

berpotensi melakukan pencemaran dengan limbahnya. 

(4) Pengembangan IPLT, jamban umum dan limbah rumah tangga 

perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. pemantapan IPLT yang telah dibangun di Desa Penujah 

Kecamatan Kedungbanteng; dan 

b. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah 

tinja dari jamban umum terminal, pasar, IPAL komunal dan 

rumah tangga perkotaan. 
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(5) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah 

kotoran hewan, tinja manusia dan rumah tangga perdesaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 

a. pemantapan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan 

sederhana yang telah dibangun; 

b. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan 

limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi 

tepat guna;  

c. pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan bagi 

sumber energi alternatif dan pupuk organik; dan 

d. pada wilayah perkotaan pengembangan sanitasi diarahkan 

kepada pemenuhan fasilitas septictank pada masing-masing 

Kepala Keluarga (KK). 

 

Pasal 18  

Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf d terdiri atas: 

a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di 

Kabupaten khususnya pada kawasan permukiman padat dan kumuh 

dan kawasan sekitar pasar tradisional; 

b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan, 

khususnya sepanjang jalan Kabupaten; dan 

c. pembuatan biopori dan sumur resapan di daerah permukiman yang 

berfungsi untuk menampung air hujan di seluruh kawasan 

permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri. 

 

Pasal 19  

(1) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas: 

a. jalur evakuasi bencana; dan  

b. ruang evakuasi bencana. 
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(2) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi;  

b. jalur evakuasi bencana longsor; dan 

c. jalur evakuasi bencana banjir. 

(3) Jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 

a. jalur Guci – Tuwel – Bojong; dan 

b. jalur Jejeg – Bumijawa; 

(4) Jalur evakuasi bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b meliputi: 

a. jalur Guci – Tuwel – Bojong; 

b. jalur Jejeg – Bumijawa;  

c. jalur Kalibakung – Batuagung – Banjaranyar; 

d. jalur Kalibakung – Timbangreja – Yamansari; 

e. jalur Padasari – Capar; dan 

f. jalur Simpar – Kajenengan – Cerih – Jatinegara. 

(5) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c meliputi: 

a. jalur Babadan – Sukareja; 

b. jalur Suradadi – Kertasari; 

c. jalur Larangan – Babakan – Pangkah; dan 

d. jalur Singkil – Tegalwangi – Pagongan. 

e. jalur Pakulaut – Margasari; dan 

f. jalur Cenggini – Jembayat – Margasari. 

(6) Ruang evakuasi yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana 

pada daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri atas:  

a. ruang terbuka yang terkonsentrasi di suatu wilayah; 

b. gedung pemerintah; 

c. gedung sekolah; 

d. gedung olahraga; 
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e. gedung pertemuan;  

f. tempat ibadah; dan 

g. bangunan lainnya. 

(7) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

meliputi: 

a. Kecamatan Dukuhturi; 

b. Kecamatan Kramat; 

c. Kecamatan Suradadi; 

d. Kecamatan Warureja; 

e. Kecamatan Slawi; 

f. Kecamatan Pangkah; 

g. Kecamatan Jatinegara; 

h. Kecamatan Balapulang; 

i. Kecamatan Margasari; 

j. Kecamatan Bojong; dan 

k. Kecamatan Bumijawa; 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang evakuasi diatur dalam 

peraturan bupati. 

 

BAB IV 

POLA RUANG WILAYAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 20  

(1) Pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:  

a. kawasan lindung; dan  

b. kawasan budidaya. 
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(2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 

yang tercantum dalam Lampiran VII A, Lampiran VII B Lampiran VII C 

Lampiran VII D Lampiran VII E Lampiran VII F Lampiran VII G 

Lampiran VII H Lampiran VII I Lampiran VII J Lampiran VII K 

Lampiran VII L, dan Lampiran VII M yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 

Kawasan Lindung 

Pasal 21  

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a 

terdiri atas:  

a. kawasan hutan lindung; 

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya; 

c. kawasan perlindungan setempat; 

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; 

e. kawasan rawan bencana alam;  

f. kawasan lindung geologi; dan 

g. kawasan lindung lainnya. 

 

Paragraf 1 

Hutan Lindung 

Pasal 22  

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a 

dengan luas kurang lebih 2.961,41 (dua ribu sembilan ratus enam puluh 

satu koma empat puluh satu) hektar meliputi: 

a. Kecamatan Bumijawa;  

b. Kecamatan Bojong; dan  

c. Kecamatan Balapulang. 
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Pasal 23  

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa kawasan resapan 

air dengan luas kurang lebih 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) hektar 

meliputi: 

a. Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 371 (tiga ratus tujuh 

puluh satu) hektar; 

b. Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 538 (lima ratus tiga 

puluh delapan) hektar; 

c. Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 62 (enam puluh 

dua) hektar; 

d. Kecamatan Lebaksiu dengan luas kurang lebih 413 (empat ratus tiga 

belas) hektar; dan  

e. Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 186 (seratus delapan 

puluh enam) hektar. 

 

Pasal 24  

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 huruf c meliputi: 

a. kawasan sempadan sungai; 

b. kawasan sempadan pantai; 

c. kawasan sekitar mata air; 

d. kawasan sekitar waduk; dan 

e. RTH perkotaan. 

(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dengan luas kurang lebih 5.206 (lima ribu dua ratus enam) hektar 

tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten. 

(3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dengan luas kurang lebih 234 (dua ratus tiga puluh empat) hektar 

meliputi: 

a. Kecamatan Kramat; 

b. Kecamatan Suradadi; dan  
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c. Kecamatan Warureja. 

(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dengan luas kurang lebih 315 (tiga ratus lima belas) hektar meliputi: 

a. Sumber Mata Air Banyumudal di Kecamatan Bojong; 

b. Sumber Mata Air Bumijawa di Kecamatan Bumijawa; 

c. Sumber Mata Air Serang di Kecamatan Bojong; 

d. Sumber Mata Air Suren di Kecamatan Bumijawa; 

e. Sumber Mata Air Suci di Kecamatan Bojong; 

f. Sumber Mata Air Gombong di Kecamatan Bojong; 

g. Sumber Mata Air Wangon di Kecamatan Bojong; 

h. Sumber Mata Air Cawitali di Kecamatan Bumijawa; 

i. Sumber Mata Air Batumirah di Desa Batumirah Kecamatan 

Bumijawa; 

j. Sumber Mata Air Cintamanik di Desa Cintamanik Kecamatan 

Bumijawa; 

k. Sumber Mata Air Bumijawa di Desa Bumijawa Kecamatan 

Bumijawa; 

l. Sumber Mata Air Dukuh Bulakan di Desa Bumijawa Kecamatan 

Bumijawa; 

m. Sumber Mata Air Dukuh Bulakan di Desa Bumijawa Kecamatan 

Bumijawa; 

n. Sumber Mata Air Winong I di Desa Muncanglarang Kecamatan 

Bumijawa; 

o. Sumber Mata Air Winong II di Desa Muncanglarang Kecamatan 

Bumijawa; 

p. Sumber Mata Air Winong III di Desa Muncanglarang Kecamatan 

Bumijawa; 

q. Sumber Mata Air Langen Tirta di Desa Muncanglarang Kecamatan 

Bumijawa; 

r. Sumber Mata Air Pagerkasih di Desa Pagerkasih Kecamatan 

Bumijawa; 
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s. Sumber Mata Air Dukuhtengah di Desa Dukuhtengah Kecamatan 

Bojong; 

t. Sumber Mata Air Dukuhtengah di Desa Dukuhtengah Kecamatan 

Bojong; 

u. Sumber Mata Air Rembul di Desa Rembul Kecamatan Bojong; 

v. Sumber Mata Air Suniarsih di Desa Suniarsih Kecamatan Bojong; 

w. Sumber Mata Air Danasari di Desa Danasari Kecamatan Bojong; 

x. Sumber Mata Air Kedawung di Desa Kedawung Kecamatan Bojong; 

y. Sumber Mata Air Bojong di Desa Bojong Kecamatan Bojong; 

z. Sumber Mata Air Curug Kaliwiru di Desa Karangmalang 

Kecamatan Kedungbanteng; 

aa. Sumber Mata Air Kalisusu di Desa Karanganyar Kecamatan 

Kedungbanteng; 

bb. Sumber Mata Air  Jenawi di Desa Dermasuci Kecamatan Pangkah; 

cc. Sumber Mata Air  Duren di Desa Dermasuci Kecamatan Pangkah; 

dd. Sumber Mata Air  Jimat di Desa Dermasuci Kecamatan Pangkah; 

ee. Sumber Mata Air Sumur Duren di Desa Danaraja Kecamatan 

Margasari; 

ff. Sumber Mata Air Nyai Kuni di Kecamatan Balapulang; 

gg. Sumber Mata Air Ares di Desa Dukuhbenda Kecamatan 

Balapulang; 

hh. Sumber Mata Air Limut Kidul di Desa Cerih Kecamatan 

Jatinegara; dan 

ii. Sumber Mata Air di Desa Timbangreja Kecamatan Lebaksiu. 

(5) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dengan luas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) 

hektar terletak di Waduk Cacaban meliputi: 

a. Kecamatan Kedungbanteng; dan  

b. Kecamatan Jatinegara. 
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(6) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar 

di seluruh ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 2.603 (dua 

ribu enam ratus tiga) hektar atau 30 (tiga puluh) persen dari luas 

wilayah kawasan perkotaan. 

 

Pasal 25  

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas: 

a. cagar alam;  

b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;  

c. Kawasan pantai berhutan bakau; dan 

d. cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 

(2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. Cagar Alam Guci di Kecamatan Bumijawa dengan luas kurang lebih 

2 (dua) hektar; dan  

b. Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara di Kecamatan 

Kedungbanteng dengan luas 6,6 (enam koma enam) hektar. 

(3) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Konservasi Perairan 

Daerah Karang Jeruk Kecamatan Kramat dengan luas kurang lebih 

10,635 (sepuluh koma enam ratus tiga puluh lima) hektar. 

(4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hutuf c terletak di pesisir Kecamatan Warureja. 

(5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)  

huruf d meliputi : 

a. Makam Ki Gede Sebayu di Desa Danawarih Kecamatan 

Balapulang; 

b. Makam Pangeran Purbaya di Desa Kalisoka Kecamatan 

Dukuhwaru; 
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c. Makam Ki Ageng Hanggawana di Desa Kalisoka Kecamatan 

Dukuhwaru; 

d. Makam Sunan Amangkurat I di Desa Pesarean Kecamatan 

Adiwerna; 

e. Makam Syech Maulana Maghribi di Desa Danaraja Kecamatan 

Margasari; 

f. Makam Datuk Kafi di Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi; 

g. Makam Suroponolawen di Desa Pagiyanten Kecamatan Adiwerna; 

h. Situs Semedo di Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng; 

i. Situs Candi Keberkahan Makam Mbah Trondol di Desa Lebaksiu 

Kidul Kecamatan Lebaksiu; 

j. Makam Sayid Abdulrachman Ibrahim Al Zamzami di Desa 

Pesarean Kecamatan Pagerbarang; 

k. Jembatan Merah di Kecamatan Talang; 

l. Candi Bulus di Desa Pedagangan Kecamatan Dukuhwaru;  

m. Candi Kesuben, di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu;  

n. Candi Bumijawa di Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa;  

o. Makam Mbah Tanjung di Desa Lebaksiu Kidul Kecamatan 

Lebaksiu; 

p. Makam Mbah Jinten di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah;  

q. Makam Mbah Buyut di Desa Banjaragung Kecamatan Warureja; 

r. Makam Mbah Rindik di Desa Tuwel Kecamatan Bojong; 

s. Randu alas di Kecamatan Slawi; 

t. Menara Air di Kecamatan Slawi; 

u. Gardu PLN di Kecamatan Talang; 

v. Gedung SD Negeri 4 Desa Slawi Kulon di Kecamatan Slawi; 

w. Jembatan talang air Sunglon Rontas di Desa Lebaksiu Lor 

Kecamatan Lebaksiu; 

x. Makam Depok di Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru; 

y. Rumah Dinas dan loko antik Pabrik Gula Pangka di Kecamatan 

Pangkah; 
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z. Rumah Dinas dan sebagian Rumah Sakit Umum Dr. Soeselo di 

Kecamatan Slawi; 

aa. Pendopo Kantor Kecamatan Bumijawa di Kecamatan Bumijawa; 

bb. Makam Mbah Pengilon di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi; dan 

cc. Jembatan Kali Gung Tuwel di Kecamatan Bojong. 

 

Pasal 26  

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf e terdiri atas: 

a. Kawasan rawan longsor; 

b. Kawasan rawan banjir; 

c. Kawasan rawan abrasi;  

d. Kawasan rawan angin topan; 

e. Kawasan rawan kekeringan; 

f. Kawasan rawan gelombang pasang; dan 

g. Kawasan rawan kebakaran lahan. 

(2) Kawasan  rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi : 

a. Kecamatan Balapulang; 

b. Kecamatan Bojong; 

c. Kecamatan Bumijawa; 

d. Kecamatan Jatinegara;  

e. Kecamatan Kedungbanteng; 

f. Kecamatan Lebaksiu; 

g. Kecamatan Margasari; dan  

h. Kecamatan Pangkah. 

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. Kecamatan Kramat; 

b. Kecamatan Adiwerna; 

c. Kecamatan Balapulang;  

d. Kecamatan Bojong; 
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e. Kecamatan Bumijawa;  

f. Kecamatan Dukuhturi; 

g. Kecamatan Dukuhwaru;  

h. Kecamatan Jatinegara;  

i. Kecamatan Lebaksiu;  

j. Kecamatan Pangkah;  

k. Kecamatan Talang;  

l. Kecamatan Tarub; 

m. Kecamatan Warureja;  

n. Kecamatan Suradadi;  

o. Kecamatan Slawi; dan  

p. Kecamatan Margasari. 

(4) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi: 

a. Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat; 

b. Desa Maribaya Kecamatan Kramat; 

c. Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja; 

d. Desa Demangharja Kecamatan Suradadi; 

e. Desa Suradadi Kecamatan Suradadi; 

f. Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi; dan 

g. Desa Purwahamba Kecamatan Suradadi; 

(5) Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten  

(6) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e meliputi: 

a. Kecamatan Balapulang; 

b. Kecamatan Bojong; 

c. Kecamatan Bumijawa;  

d. Kecamatan Jatinegara;  

e. Kecamatan Kedungbanteng;  

f. Kecamatan Lebaksiu; 

g. Kecamatan Margasari;  
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h. Kecamatan Pagerbarang; 

i. Kecamatan Pangkah; dan  

j. Kecamatan Warureja. 

(7) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f meliputi: 

a. Kecamatan Kramat; 

b. Kecamatan Suradadi; dan 

c. Kecamatan Warureja. 

(8) Kawasan rawan kebakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g meliputi: 

a. Kecamatan Balapulang; 

b. Kecamatan Bojong; 

c. Kecamatan Bumijawa;  

d. Kecamatan Jatinegara;  

e. Kecamatan Kedungbanteng; 

f. Kecamatan Lebaksiu; 

g. Kecamatan Margasari;  

h. Kecamatan Pangkah; dan  

i. Kecamatan Warureja. 

 

Pasal 27  

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 

f meliputi: 

a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan 

b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah. 

(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berupa kawasan rawan bencana alam gunung berapi 

Gunung Slamet meliputi: 

a. Kecamatan Bumijawa; dan  

b. Kecamatan Bojong. 
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(3) kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan imbuhan air tanah 

untuk CAT Tegal-Brebes dan CAT Bumiayu yang meliputi: 

a. Kecamatan Dukuhturi; 

b. Kecamatan Tarub; 

c. Kecamatan Suradadi;  

d. Kecamatan Warureja; 

e. Kecamatan Dukuhwaru;  

f. Kecamatan Slawi;  

g. Kecamatan Pagerbarang; 

h. Kecamatan Lebaksiu;  

i. Kecamatan Margasari.  

j. Kecamatan Balapulang; 

k. Kecamatan Bumijawa; 

l. Kecamatan Jatinegara; dan  

m. Kecamatan Bojong. 

 

Pasal 28  

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g 

berupa kawasan lindung di luar kawasan hutan yang memiliki kriteria 

fisiografi seperti hutan lindung  dengan luas kurang lebih 1.566 (seribu 

lima ratus enam puluh enam) hektar meliputi: 

a. Kecamatan Bumijawa dengan luas kurang lebih 852 (delapan ratus 

lima puluh dua) hektar; 

b. Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) 

hektar; 

c. Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 91 (sembilan puluh 

satu) hektar; 

d. Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga 

belas) hektar; 

e. Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 229 (dua ratus dua 

puluh sembilan) hektar; dan 
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f. Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 249 (dua ratus 

empat puluh sembilan) hektar. 

 

Bagian Ketiga 

Kawasan Budidaya 

Pasal 29  

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf 

b meliputi: 

a. kawasan peruntukan hutan produksi; 

b. kawasan peruntukan pertanian; 

c. kawasan peruntukan perikanan; 

d. kawasan peruntukan pertambangan; 

e. kawasan peruntukan industri; 

f. kawasan peruntukan pariwisata; 

g. kawasan peruntukan permukiman; dan 

h. kawasan peruntukan lainnya. 

 

Pasal 30  

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas : 

a. hutan produksi terbatas; dan 

b. hutan produksi tetap. 

(2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dengan luas 6.672,4 (enam ribu enam ratus tujuh puluh dua koma 

empat) hektar meliputi: 

a. Kecamatan Bumijawa; 

b. Kecamatan Bojong; 

c. Kecamatan Margasari; 

d. Kecamatan Balapulang;  

e. Kecamatan Lebaksiu; 

f. Kecamatan Jatinegara; dan  

g. Kecamatan Kedungbanteng. 
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(3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dengan luas 14.097,34 (empat ribu sembilan puluh tujuh koma tiga 

puluh empat) hektar meliputi: 

a. Kecamatan Bumijawa; 

b. Kecamatan Bojong; 

c. Kecamatan Margasari; 

d. Kecamatan Pagerbarang;  

e. Kecamatan Balapulang; 

f. Kecamatan Lebaksiu; 

g. Kecamatan Jatinegara; 

h. Kecamatan Kedungbanteng; dan  

i. Kecamatan Pangkah. 

 

Pasal 31  

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 huruf b terdiri atas: 

a. kawasan budidaya tanaman pangan; 

b. kawasan budidaya hortikultura; 

c. kawasan budidaya perkebunan; dan  

d. kawasan budidaya peternakan.  

(2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a terdiri atas :  

a. kawasan pertanian lahan basah; dan 

b. kawasan pertanian lahan kering. 

(3) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a seluas kurang lebih 35.946 (tiga puluh lima ribu sembilan 

ratus empat puluh enam) hektar tersebar di seluruh wilayah 

Kabupaten. 

(4) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b seluas kurang lebih 6.630 (enam ribu enam ratus tiga puluh) 

hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. 
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(5) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan 

seluas kurang lebih 41.296 (empat puluh satu ribu dua ratus sembilan 

puluh enam) hektar meliputi kawasan pertanian lahan basah dan 

kawasan pertanian lahan kering berada di setiap kecamatan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

(7) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dengan luas kurang lebih 786 (tujuh ratus delapan puluh 

enam) hektar meliputi: 

a. Kecamatan Bumijawa dengan luas kurang lebih 44 (emat puluh 

empat) hektar; dan 

b. Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 742 (tujuh ratus 

empat puluh dua) hektar. 

(8) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dengan luas kurang lebih 3.966 (tiga ribu sembilan ratus enam 

puluh enam) hektar terdiri atas: 

a. perkebunan kelapa meliputi: 

1. Kecamatan Jatinegara;  

2. Kecamatan Bojong; dan  

3. Kecamatan Bumijawa. 

b. perkebunan cengkeh meliputi: 

1. Kecamatan Bojong; 

2. Kecamatan Bumijawa; 

3. Kecamatan Balapulang; dan  

4. Kecamatan Jatinegara. 

c. perkebunan kapuk meliputi: 

1. Kecamatan Lebaksiu; dan 

2. Kecamatan Balapulang. 

d. perkebunan teh meliputi: 

1. Kecamatan Bumijawa; dan  

2. Kecamatan Bojong. 

e. perkebunan kakao meliputi: 
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1. Kecamatan Jatinegara; 

2. Kecamatan Kedungbanteng; dan  

3. Kecamatan Bojong. 

(9) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d secara umum tidak menempati kawasan secara khusus di 

seluruh kecamatan di Kabupaten terdiri atas: 

a. peternakan sapi potong; 

b. peternakan sapi perah; 

c. peternakan itik;  

d. peternakan kambing perah;  

e. peternakan domba; 

f. peternakan ayam potong; dan 

g. peternakan ayam telur. 

 

Pasal 32  

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 huruf c terdiri atas: 

a. perikanan tangkap;  

b. perikanan budidaya; dan 

c. pengembangan prasarana perikanan. 

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a adalah perikanan tangkap di perairan umum Laut 

Jawa yang terdiri atas: 

a. Jalur penangkapan ikan IA meliputi perairan pantai sampai dengan 

2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut 

terendah; dan 

b. Jalur penangkapan ikan IB meliputi perairan pantai diluar 2 (dua) 

mil laut 2(dua) sampai dengan 4 (empat) mil laut. 

(3) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi: 

a. Kecamatan Kramat; 

b. Kecamatan Suradadi; dan 
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c. Kecamatan Warureja. 

(4) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi perikanan budidaya air tawar yang 

berupa kawasan perikanan budidaya kolam air tenang di Kecamatan 

Lebaksiu. 

(5) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. Kawasan pengembangan budidaya tambak dengan komoditas 

udang dan ikan bandeng meliputi: 

1. Kecamatan Kramat; 

2. Kecamatan Suradadi; dan 

3. Kecamatan Warureja. 

b. Kawasan pengembangan budidaya kolam dengan komoditas ikan 

nila, ikan lele, ikan patin dan gurame meliputi seluruh kecamatan 

di kabupaten. 

(6) Pengembangan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c meliputi: 

a. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan 

Kedungbanteng; 

b. pengembangan pelabuhan perikanan pantai beserta Pelabuhan 

Pendaratan Ikan (PPI) Munjungagung di Kecamatan Kramat; dan 

c. pengembangan pelabuhan perikanan pantai beserta Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Suradadi di Kecamatan Suradadi.  

 

Pasal 33  

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 huruf d terdiri atas : 

a. kawasan peruntukan pertambangan mineral;  

b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan 

c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.  

(2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 
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a. mineral bukan logam; dan  

b. batuan. 

(3) Pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a terdiri atas: 

a. batu gamping di Kecamatan Margasari; 

b. tanah liat meliputi:  

1. Kecamatan Dukuhturi; 

2. Kecamatan Kramat; 

3. Kecamatan Suradadi; 

4. Kecamatan Warureja; 

5. Kecamatan Adiwerna; 

6. Kecamatan Tarub; 

7. Kecamatan Talang; 

8. Kecamatan Pagerbarang; 

9. Kecamatan Dukuhwaru; 

10. Kecamatan Slawi; 

11. Kecamatan Lebaksiu; 

12. Kecamatan Pangkah; 

13. Kecamatan Kedungbanteng; 

14. Kecamatan Margasari; 

15. Kecamatan Balapulang; dan 

16. Kecamatan Jatinegara. 

c. gipsum di Kecamatan Kedungbanteng. 

(4) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

terdiri atas: 

a. tanah urug meliputi  

1. Kecamatan Margasari; 

2. Kecamatan Kedungbanteng; dan  

3. Kecamatan Warureja. 

b. andesit (batu kali) meliputi;  

1. Kecamatan Balapulang; 

2. Kecamatan Bojong; 
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3. Kecamatan Bumijawa; 

4. Kecamatan Lebaksiu; dan  

5. Kecamatan Slawi. 

c. kerikil berpasir alami (sirtu) meliputi: 

1. Kecamatan Margasari; 

2. Kecamatan Pangkah; 

3. Kecamatan Slawi; dan 

4. Kecamatan Lebaksiu. 

d. tras meliputi:  

1. Kecamatan Bojong; 

2. Kecamatan Bumijawa; dan 

3. Kecamatan Jatinegara. 

(5) Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, berupa Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) terdiri atas: 

a. WKP panas bumi Baturaden; dan  

b. WKP panas bumi Guci. 

(6)  WKP panas bumi Baturaden di Kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf a meliputi: 

a. Kecamatan Bojong; dan 

b. Kecamatan Bumijawa. 

(7) WKP panas bumi Guci di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) huruf b meliputi: 

a. Kecamatan Bojong; dan 

b. Kecamatan Bumijawa. 

(8) kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh wilayah 

kecamatan.  

 

Pasal 34  

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

huruf e terdiri atas:  

a. industri besar; 
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b. industri menengah; dan  

c. industri kecil dan industri rumah tangga. 

(2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. kawasan Industri Margasari di Kecamatan Margasari; 

b. kawasan Industri Pantura meliputi: 

1. Kecamatan Kramat; 

2. Kecamatan Suradadi; dan  

3. Kecamatan Warureja. 

(3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. Kawasan Industri Margasari di Kecamatan Margasari; 

b. Kawasan Industri Pantura meliputi: 

1. Kecamatan Kramat; 

2. Kecamatan Suradadi; dan  

3. Kecamatan Warureja. 

(4) Industri kecil dan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 huruf c meliputi;  

a. Kecamatan Kramat; 

b. Kecamatan Adiwerna; 

c. Kecamatan Talang; 

d. Kecamatan Pangkah; 

e. Kecamatan Pagerbarang; 

f. Kecamatan Suradadi; 

g. Kecamatan Balapulang; 

h. Kecamatan Dukuhturi; 

i. Kecamatan Margasari; dan  

j. Kecamatan Warureja. 

 

Pasal 35  

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 huruf f meliputi : 

a. Kawasan pariwisata alam;  
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b. Kawasan pariwisata budaya; dan  

c. Kawasan pariwisata buatan. 

(2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a meliputi:  

a. Pantai Purwahamba Indah di Kecamatan Suradadi;  

b. Pemandian air panas Guci di Kecamatan Bojong dan Kecamatan 

Bumijawa; 

c. Telaga Putri di Kecamatan Bumijawa;  

d. Gua Lawa di Kecamatan Balapulang; 

e. Gua Santri di Kecamatan Balapulang;  

f. Telaga air Cenggini di Kecamatan Balapulang; dan 

g. Pantai Munjungagung, Kecamatan Kramat. 

(3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi:  

a. Makam Ki Gede Sebayu di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang; 

b. Makam Pangeran Purbaya di Desa Kalisoka Kecamatan 

Dukuhwaru; 

c. Makam Ki Ageng Hanggawana di Desa Kalisoka Kecamatan 

Dukuhwaru; 

d. Makam Amangkurat I di Kecamatan Adiwerna;  

e. Makam Suroponolawen di Desa Pagiyanten Kecamatan Adiwerna; 

f. Makam Mbah Tanjung di Bukit Tanjung Kecamatan Lebaksiu; 

g. Makam Syeh Maulana Maghribi di Desa Danaraja Kecamatan 

Margasari; 

h. Situs Semedo di desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng; 

i. Situs Candi Keberkahan atau Makam Mbah Trondol di Desa 

Lebaksiu Kidul Kecamatan Lebaksiu; dan 

j. Makam Mbah Jinten di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah 

(4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c meliputi:  

a. Obyek wisata Kalibakung di Kecamatan Balapulang; dan 

b. Waduk Cacaban yang terletak di Kecamatan Kedungbanteng. 
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Pasal 36  

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 huruf g meliputi : 

a. Kawasan permukiman perdesaan; dan 

b. Kawasan permukiman perkotaan. 

(2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dengan luas kurang lebih 7.275 (tujuh ribu dua ratus 

tujuh puluh lima) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. 

(3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dengan luas 8.676 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh 

enam) hektar tersebar di setiap ibukota kecamatan. 

 

Pasal 37  

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

huruf h berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara. 

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0712/ Tegal di Kecamatan 

Dukuhturi; 

b. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan;  

c. Brigade Infanteri (Brigif) 4/ Dewa Ratna di Kecamatan Slawi;  

d. Batalyon Infanteri (Yonif) 407/ Padma Kusuma di Kecamatan 

Adiwerna;  

e. Kompi A Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 4/ Tanpa Kawandya di 

Kecamatan Slawi; dan 

f. Satuan Radar (Satradar) di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja.  
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BAB V 

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS  

Pasal 38  

(1) Kawasan Strategis di wilayah Kabupaten terdiri atas: 

a. KSP; dan 

b. KSK. 

(2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Kawasan Perkotaan Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, dan 

Pemalang) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 

b. Kawasan Panas Bumi Guci dan Baturaden dari sudut kepentingan 

pendayagunaan sumberdaya alam dan/ atau teknologi tinggi; 

c. Daerah Aliran Sungai kritis lintas Kabupaten/ Kota terletak di DAS 

Pemali dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup; dan 

d. Kawasan Gunung Slamet dari sudut kepentingan fungsi dan daya 

dukung lingkungan hidup. 

(3) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 

dan 

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup. 

(4) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:  

a. kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna meliputi: 

1. Kecamatan Slawi; dan 

2. Kecamatan Adiwerna.  

b. kawasan industri Pantura meliputi: 

1. Kecamatan Kramat;  

2. Kecamatan Suradadi; dan  

3. Kecamatan Warureja; 

c. Kawasan Agropolitan meliputi: 

1. Kecamatan Bojong; dan  
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2. Kecamatan Bumijawa; 

d. Kawasan Minapolitan terdiri atas: 

1. Perikanan tangkap yang meliputi: 

a) Kecamatan Kramat;  

b) Kecamatan Suradadi; dan 

c) Kecamatan Warureja 

2. Perikanan budidaya di Kecamatan Lebaksiu. 

e. Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Brebes terletak di 

Kecamatan Pagerbarang dan Margasari;  

f. Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Pemalang terletak di 

Kecamatan Warureja dan Jatinegara; dan 

g. Wilayah perbatasan dengan Kota Tegal terletak di Kecamatan 

Kramat, Kecamatan Talang dan Kecamatan Dukuhturi. 

(5) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan 

Konservasi Perairan Daerah Karang Jeruk di Kecamatan Kramat. 

(6) Peta Rencana Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB VI 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 39  

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi 

program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber 

pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu dalam tahapan 

pelaksanaan RTRW. 

(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi 

program utama penataan ruang wilayah dalam rangka :  
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a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;  

b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan 

c. perwujudan kawasan strategis kabupaten. 

(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:  

a. Tahap I (Tahun 2012 - 2017); 

b. Tahap II (Tahun 2017 - 2022); 

c. Tahap III (Tahun 2022 -  2027); dan  

d. Tahap IV (Tahun 2027 – 2032). 

(4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah 

dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara 

berkesinambungan yang meliputi : 

a. sosialisasi RTRW; 

b. perencanaan rinci; 

c. pemanfaatan ruang; 

d. pengawasan dan pengendalian; dan 

e. evaluasi dan peninjauan kembali.  

(5) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IX merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang 

wilayah kabupaten. 

 

Bagian Kedua 

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten 

Pasal 40  

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan  

b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah. 

Pasal 41  

(1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 huruf a terdiri atas: 

a. perwujudan PKL;  

b. perwujudan PKLp; 
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c. perwujudan PPK; dan  

d. perwujudan PPL.  

(2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi:  

a. penyusunan RDTR Slawi-Adiwerna; 

b. penyusunan peraturan zonasi PKL; 

c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan PKL; 

d. peningkatan kapasitas pelayanan air bersih; 

e. pengembangan pasar bersih Kota Slawi;  

f. penataan kawasan komersial, perdagangan dan jasa; dan 

g. pengembangan PPL. 

(3) Perwujudan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. penyusunan RDTR PKLp; 

b. penyusunan peraturan zonasi PKLp; 

c. penyusunan RTBL PKLp; 

d. pengembangan sarana pendidikan; dan 

e. penataan kawasan komersial, perdagangan dan jasa. 

(4) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi:  

a. penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan PPK; 

b. penyusunan peraturan zonasi PPK; dan 

c. pengembangan sarana prasarana Perkotaan.  

(5) perwujudan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa 

pengembangan sarana prasarana PPL. 

 

Pasal 42  

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas: 

a. perwujudan sistem prasarana utama; dan  

b. perwujudan sistem prasarana lainnya.  
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(2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi:  

a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat; dan  

b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian.  

(3) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi:  

a. perwujudan sistem jaringan energi;  

b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;  

c. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air; dan  

d. perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan.  

 

Pasal 43  

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:  

a. perwujudan jaringan jalan;  

b. perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan  

c. perwujudan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.  

(2) Perwujudan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a meliputi:  

a. perwujudan jaringan jalan bebas hambatan;  

b. perwujudan jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten;  

c. perwujudan jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten; dan 

d. perwujudan jaringan jalan kabupaten;  

(3) Perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a berupa pembangunan jalan bebas hambatan 

ruas Pejagan-Pemalang.  

(4) Perwujudan jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan 

jalan arteri primer.  

(5) Perwujudan jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemeliharaan 

jalan kolektor primer.  
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(6) Perwujudan jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf d meliputi:  

a. penetapan fungsi jaringan jalan Kabupaten;  

b. peningkatan konstruksi dan dimensi jaringan jalan lokal;  

c. peningkatan konstruksi dan dimensi jaringan jalan lingkungan; 

dan  

d. pembangunan jaringan jalan baru.  

(7) Perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan terminal 

meliputi:  

a. pembangunan terminal tipe B Dukuhsalam di Kecamatan Slawi;  

b. pembangunan terminal tipe C Yamansari di Kecamatan Lebaksiu; 

c. pembangunan terminal tipe C Kramat di Kecamatan Kramat; 

d. pembangunan terminal tipe C Bojong di Kecamatan Bojong; dan 

e. optimalisasi terminal tipe C Adiwerna di Kecamatan Adiwerna. 

(8)  Perwujudan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:  

a. optimalisasi dan pengembangan trayek angkutan umum;  

b. penyediaan sarana angkutan jalan; 

c. peningkatan prasarana lalu lintas jalan raya; dan 

d. intensifikasi Ketertiban Lalu Lintas melalui Penerapan Analisis 

Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). 

(9) Perwujudan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:  

a. pengembangan jalur Utara Jawa menghubungkan, Kota 

Semarang-Jakarta melalui Kecamatan Kramat - Kecamatan 

Suradadi - Kecamatan Warureja; 

b. pengembangan jalur rel ganda Semarang-Pekalongan-Tegal-

Cirebon melalui Kecamatan Kramat - Kecamatan Suradadi - 

Kecamatan Warureja; 

c. pengembangan jalur Slawi-Purwokerto; 

d. pengembangan jalur Brumbung-Semarang-Tegal-Slawi. 
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e. peningkatan Stasiun Slawi di Kecamatan Slawi; 

f. optimalisasi Stasiun Prupuk di Kecamatan Margasari; 

g. optimalisasi Stasiun Banjaran di Kecamatan Adiwerna; 

h. optimalisasi Stasiun Larangan di Kecamatan Kramat; dan  

i. optimalisasi Stasiun Suradadi di  Kecamatan Suradadi. 

 

Pasal 44   

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

42 ayat (3) huruf a meliputi: 

a. pembangunan PLT Panas Bumi Guci; 

b. Pembangunan PLT Panas Bumi Baturaden; 

c. pengembangan sumber terbarukan PLT Mikrohidro, Tenaga surya, 

Biogas; 

d. perluasan jaringan kabel PLN;  

e. pengendalian kegiatan di sekitar lokasi SUTET, SUTT dan SUTR; 

f. pembangunan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan 

Kramat; 

g. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tersebar di wilayah Kabupaten;  

h. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di 

Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat, 

Kecamatan Margasari dan Kecamatan Warureja; dan 

i. pembangunan  jaringan pipa transmisi gas bumi yang melintasi 

Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi dan 

Kecamatan Warureja. 

 

Pasal 45  

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b meliputi: 

a. pengembangan jaringan telepon terestrial di kawasan perdesaan 

Kabupaten;  
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b. pengembangan prasarana telepon satelit BTS sampai ke tingkat 

perdesaan; dan 

c. pembuatan masterplan Tower Bersama. 

 

Pasal 46  

Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c meliputi: 

a. pengelolaan wilayah sungai kabupaten;  

b. peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi 

sumber air baku;  

c. pengoptimalan sumber mata air;  

d. revitalisasi embung-embung;  

e. pengembangan embung;  

f. pengembangan jaringan air baku; 

g. pembangunan jaringan irigasi;  

h. pemanfaatan dan pengamanan daerah irigasi; dan 

i. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan 

bangunan-bangunan pengendali banjir. 

 

Pasal 47  

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d meliputi:  

a. perwujudan pengembangan prasarana persampahan; 

b. perwujudan pengembangan prasarana air minum ke kelompok 

pengguna; 

c. perwujudan pengembangan prasarana limbah; 

d. perwujudan pengembangan prasarana drainase; dan 

e. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana. 

(2) Perwujudan pengembangan prasarana persampahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  

a. pembangunan TPA Regional di Kecamatan Suradadi dengan 

menggunakan sistem sanitary landfill; 
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b. peningkatan TPA Penujah di Kecamatan Kedungbanteng dengan 

menggunakan sistem sanitary landfill; 

c. pengembangan TPS; dan 

d. pengelolaan sampah skala rumah tangga dan skala lingkungan. 

(3) Perwujudan pengembangan prasarana air minum ke kelompok 

pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  

a. peningkatan pelayanan air bersih SPAM IKK;  

b. peningkatan pelayanan air bersih SPAM Regional;  

c. peningkatan SPAM perdesaan; 

d. pengembangan penyediaan air minum daerah rawan air; dan 

e. pengembangan penyediaan air minum non perpipaan. 

(4) Perwujudan pengembangan prasarana limbah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c meliputi:  

a. pengelolaan sampah B3 industri; 

b. pemantapan dan pengembangan IPAL industri; 

c. pengembangan IPLT; 

d. penerapan sistem septic tank pada kawasan permukiman 

perkotaan dan perdesaan; dan 

e. pembangunan IPAL komunal. 

(5) Perwujudan pengembangan prasarana drainase sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:  

a. penyusunan masterplan drainase perkotaan; 

b. pengembangan sistem drainase bagi kawasan permukiman;  

c. pembuatan saluran drainase sekunder pada setiap kawasan 

fungsional;  

d. pengoptimalan daya resap air ke dalam tanah dengan 

penghijauan; dan 

e. pembuatan biopori dan sumur resapan di daerah permukiman 

yang berfungsi untuk menampung air hujan di seluruh kawasan 

perkotaan. 

(6) Perwujudan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:  
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a. penyusunan masterplan kebencanaan.  

b. penyediaan jalur evakuasi bencana alam dan geologi; dan  

c. penyediaan ruang evakuasi bencana alam dan geologi. 

 

Bagian Ketiga 

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten 

Pasal 48  

Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. perwujudan kawasan lindung; dan  

b. perwujudan kawasan budidaya. 

 

Pasal 49  

(1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 

huruf a meliputi: 

a. perwujudan kawasan hutan lindung; 

b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya; 

c. perwujudan kawasan perlindungan setempat; 

d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar 

budaya; 

e. perwujudan kawasan rawan bencana alam; 

f. perwujudan kawasan lindung geologi; dan  

g. perwujudan kawasan lindung lainnya. 

(2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi: 

a. penetapan deliniasi kawasan hutan lindung; 

b. rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan hutan lindung; dan 

c. monitoring kawasan hutan lindung. 

(3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. konservasi lahan kawasan resapan air; dan 
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b. pengendalian kawasan resapan air. 

(4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. pengendalian kawasan sempadan sungai; 

b. pengendalian kawasan sempadan pantai; 

c. pengendalian kawasan sekitar mata air; 

d. pengendalian kawasan sempadan waduk; 

e. konservasi lahan kawasan sempadan waduk; 

f. pengembangan hutan kota; dan 

g. pengembangan RTH.  

(5) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 

a. pengendalian kawasan cagar alam; 

b. pengelolaan kawasan konservasi Karang Jeruk; dan 

c. perlindungan kawasan serta peningkatan kualitas kawasan suaka 

alam dan cagar budaya. 

(6) Perwujudan kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e meliputi: 

a. reboisasi pada kawasan rawan bencana longsor; 

b. pengendalian kebakaran hutan; 

c. penanaman tanaman tahunan pada daerah hulu;  

d. penataan drainase di daerah rawan banjir; 

e. penanaman tanaman bakau pada sempadan pantai;  

f. pengembangan bangunan pemecah ombak; 

g. relokasi kawasan permukiman rawan bencana ; dan 

h. Pengaturan bangunan di kawasan rawan bencana. 

(7) Perwujudan kawasan kawasan lindung geologi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: 

a. reboisasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air 

tanah; 

b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap air tanah; 
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c. identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana 

alam geologi; dan 

d. sosialisasi dan relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana 

alam geologi.  

(8) Perwujudan kawasan kawasan lindung lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: 

a. pengendalian fungsi lindung lindung di luar hutan lindung yang 

memiliki fisiografis seperti hutan lindung; 

b. rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan lindung di luar hutan 

lindung yang mengalami kerusakan; dan 

c. pemantapan batas dan pematokan kawasan lindung yang secara 

fisiografis seperti hutan lindung. 

 

Pasal 50  

(1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

48 huruf b terdiri atas: 

a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi; 

b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian; 

c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan; 

d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan; 

e. perwujudan kawasan peruntukan industri; 

f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata; 

g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan 

h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya. 

(2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 

a. penetapan tata batas kawasan hutan produksi dan hutan produksi 

terbatas;  

b. rehabilitasi hutan dan lahan kritis;  

c. pengembangan hasil hutan bukan kayu;  

d. pengembangan tanaman hutan; dan  

e. peningkatan pemasaran hasil produksi.  
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(3) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. pengembangan Agropolitan;  

b. inventarisasi dan penetapan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan; 

c. pengendalian alih fungsi lahan pertanian;  

d. penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan 

sentra produksi ternak;  

e. pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan;  

f. peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian;  

g. Intensifikasi program penyuluhan untuk mengembangkan usaha 

pertanian dan peternakan; dan  

h. Melaksanakan intensifikasi lahan kering untuk tanaman pangan. 

(4) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. penyusunan kawasan Minapolitan;  

b. pengembangan kawasan Minapolitan; 

c. pengembangan balai benih dan pengembangan produksi ikan 

(BBPPI);  

d. pengembangan pasar ikan; 

e. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan; 

f. pengembangan pelabuhan perikanan pantai beserta PPI 

Munjungagung di Kecamatan Kramat; dan 

g. pengembangan pelabuhan perikanan pantai beserta TPI Suradadi 

di Kecamatan Suradadi.  

(5) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 

a. inventarisasi potensi sumber daya mineral dan energi; 

b. pengendalian  kegiatan penambangan; dan  

c. reklamasi lahan bekas penambangan. 

(6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e meliputi: 
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a. pengembangan kawasan industri untuk memusatkan industri 

besar dan menengah;  

b. pengembangan infrastruktur dan fasilitas untuk pengembangan 

sentra-sentra industri besar dan menengah; dan 

c. penataan dan pembinaan sentra-sentra industri kecil dan industri 

rumah tangga pada kawasan peruntukkan industri. 

(7) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f meliputi: 

a. penyusunan masterplan kawasan potensi wisata; 

b. pengembangan potensi wisata;  

c. peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian 

obyek wisata, dan daya saing;  

d. pengembangan kawasan pariwisata unggulan; dan  

e. pengembangan infrastruktur pendukung obyek wisata. 

(8) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: 

a. perwujudan kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan 

b. perwujudan kawasan peruntukan permukiman perkotaan. 

(9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman perdesaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi: 

a. pengembangan rumah layak huni;  

b. penyediaan sarana listrik;  

c. penyediaan air bersih secara sederhana;  

d. pengembangan jaringan jalan desa;  

e. pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk 

menunjang produksi pedesaan;  

f. penyediaan fasilitas kesehatan; dan 

g. penyediaan prasarana dasar pendidikan.  

(10) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi: 

a. penyusunan masterplan pengembangan permukiman;  

b. penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA dan LISIBA-BS;  
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c. pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru;  

d. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman 

kumuh;  

e. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;  

f. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh; dan  

g. Pengembangan sarana pendidikan dan kesehatan. 

(11) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf h berupa pengembangan pertahanan dan 

keamanan negara.  

 

Bagian Keempat 

Perwujudan Kawasan Strategis 

Pasal 51  

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c terdiri atas: 

a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan 

b. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup. 

 

Pasal 52  

(1) Perwujudan KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas : 

a. penyusunan rencana rinci kawasan; 

b. penyusunan peraturan zonasi; 

c. pembangunan Infrastruktur air bersih, sanitasi, limbah, sampah, 

drainase;  

d. pembangunan perumahan; dan 

e. pembangunan sarana prasarana sosial ekonomi 

(2) Perwujudan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b 

terdiri atas : 
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a. penyusunan rencana rinci kawasan; dan 

b. penyusunan peraturan zonasi. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 53  

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. 

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)  diselenggarakan melalui:  

a. ketentuan umum peraturan zonasi; 

b. ketentuan perizinan;                                                

c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan 

d. arahan sanksi. 

 

Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  

Pasal 54  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 53 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusun peraturan zonasi. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi : 

a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;  

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : 

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan;  

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama; dan 

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya. 



 77 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya. 

 

Bagian Ketiga 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang 

Paragraf 1 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan 

Pasal 55  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a terdiri atas : 

a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi PKLp; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan 

d. ketentuan umum peraturan zonasi PPL. 

(2) ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: 

a. diperbolehkan pengembangan perumahan baru, pertokoan, pasar 

tradisional bersih, usaha perdagangan dan jasa, lembaga 

keuangan, fasilitas pendidikan, pemerintahan, penelitian, 

perhubungan, industri kecil, dan industri sedang; 

b. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi 

berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan 

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi 

yang dilayaninya; 

c. diperbolehkan secara bersyarat perdagangan modern, lingkungan 

siap bangun (LISIBA), kawasan siap bangun (KASIBA), dan 

industri rumah tangga; 

d. diharuskan pembatasan pengembangan perdagangan modern; 
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e. tidak diperbolehkan kegiatan industri yang menghasilkan Bahan 

Berbahaya Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya Beracun 

(B3); 

f. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan 

kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga 

tinggi; dan 

g. diharuskan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional. 

(3) ketentuan umum peraturan zonasi PKLp sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: 

a. diperbolehkan pengembangan perumahan baru, pertokoan, pasar 

tradisional bersih, usaha perdagangan dan jasa, lembaga 

keuangan, fasilitas pendidikan, pemerintahan, penelitian, 

perhubungan, industri kecil, dan industri sedang; 

b. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi 

berskala kabupaten  yang didukung dengan fasilitas dan 

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi 

yang dilayaninya; 

c. diperbolehkan secara bersyarat perdagangan modern, lingkungan 

siap bangun (LISIBA), kawasan siap bangun (KASIBA), dan 

industri rumah tangga; 

d. diharuskan pembatasan pengembangan perdagangan modern; 

e. tidak diperbolehkan kegiatan industri yang menghasilkan Bahan 

Berbahaya Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya Beracun 

(B3); 

f. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan 

kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga 

tinggi; dan 

g. diharuskan secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau. 

(4) ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: 
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a. diperbolehkan pengembangan perumahan baru, pertokoan, pasar 

tradisional bersih, usaha perdagangan dan jasa, lembaga 

keuangan, fasilitas pendidikan, pemerintahan, penelitian, 

perhubungan, industri kecil, dan industri sedang; 

b. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi 

berskala kecamatan  yang didukung dengan fasilitas dan 

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi 

yang dilayaninya; 

c. diharuskan pembatasan pengembangan perdagangan modern; 

d. diperbolehkan secara bersyarat, lingkungan siap bangun (LISIBA), 

kawasan siap bangun (KASIBA), dan industri rumah tangga; 

e. tidak diperbolehkan kegiatan industri yang menghasilkan Bahan 

Berbahaya Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya Beracun 

(B3); 

f. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan 

kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga 

sedang; dan 

g. diharuskan secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau. 

 

(5) ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: 

a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi 

berskala desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur 

perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; 

b. tidak diperbolehkan kegiatan perdagangan modern, lingkungan 

siap bangun yag berdiri sendiri (LISIBA-BS), lingkungan siap 

bangun (LISIBA), kawasan siap bangun (KASIBA), industri 

menengah, industri besar dan kegiatan industri yang 

menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan limbah Bahan 

Berbahaya Beracun (B3); 

c. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan 

kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah; dan 

d. diharuskan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional. 
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Paragraf 2 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Utama 

Pasal 56  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana utama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b disusun 

dengan ketentuan: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi 

darat; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian; 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan 

ketentuan: 

a. ruang milik jalan kurang lebih dengan lebar : 

1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter; 

2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter; 

3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan 

4. jalan kecil 11 (sebelas) meter. 

b. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang 

pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 

sebagai berikut: 

1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter; 

2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter; 

3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter; 

4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter; 

5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter; 

6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter; 

7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter; 

8. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan 

9. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu. 

c. diperbolehkan melakukan pengembangan prasarana pelengkap 

jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; 



 81 

d. dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange 

jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah; 

e. dilarang seluruh pemanfaatan pada ruang manfaat jalan kecuali 

untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan 

f. diperbolehkan memanfaatkan ruang di luar garis sempadan jalan 

yang tingkat intensitasnya menengah hingga tinggi dengan syarat 

tidak mengganggu faktor keselamatan jalan;  

g. diperbolehkan melakukan pembangunan dengan potensi 

bangkitan dan tarikan tinggi pada kawasan dengan syarat 

menyertakan analisis dampak lalu lintas; 

h. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik 

jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan; 

i. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sepanjang 

jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

j. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi 

lindung di sepanjang garis sempadan jalan; 

k. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya di ruang bawah 

jembatan;  

l. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan 100 meter 

ke arah hulu dan 100 meter ke arah hilir jembatan; 

m. dilakukan analisis dampak lalu-lintas untuk setiap pembangunan 

yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan; 

n. diizinkan pembangunan dermaga sungai dan waduk; 

o. diizinkan pembangunan terminal penumpang di kawasan 

sempadan  danau dan/atau waduk; dan 

p. dilarang pembangunan terminal penumpang di kawasan 

sempadan sungai. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan 

ketentuan: 
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a. diperbolehkan menempatkan fasilitas operasi kereta api serta 

bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api 

dengan syarat: 

1. di luar ruang bebas;  

2. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel; dan 

3. tidak mengganggu pandangan bebas masinis. 

b. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta 

api dengan ketentuan dampak lingkungan dan kebutuhan 

pengembangan jaringan jalur kereta api, dimana kawasan 

sempadan jalan kereta api minimal 23 (dua puluh tiga) meter;  

c. ruang milik jalur kereta api berupa bidang tanah di kiri dan kanan 

ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan 

konstruksi jalan rel meliputi:  

1. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak 

pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri 

dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling 

sedikit 6 (enam) meter; 

2. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak 

di bawah permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi 

kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat 

jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter; 

3. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak 

di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri 

dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling 

sedikit 6 (enam) meter; dan 

4. dalam hal jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah di 

atas atau berhimpit dengan jalan, batas ruang milik jalur kereta 

api dapat berhimpit dengan batas ruang manfaat jalur kereta 

api. 

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perlintasan sebidang 

antara jaringan jalur kereta api dan jalan;  
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e. tidak diperbolehkan membangun gedung, membuat tembok, pagar, 

tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau 

menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu 

pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan 

kereta api; 

f. tidak diperbolehkan menggerakkan, meletakkan, atau 

memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api;  

g. tidak diperbolehkan menggunakan jalur kereta api untuk 

kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api; dan 

h. tidak diperbolehkan menghilangkan, merusak, atau melakukan 

perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya 

prasarana dan sarana perkeretaapian. 

 

Paragraf 3 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Lainnya 

Pasal 57  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c disusun 

dengan ketentuan: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;  

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan 

telekomunikasi; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya 

air; dan 

d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana 

wilayah lainnya. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana 

jaringan energi; 

b. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai 

pemerintah; 
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c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa 

minyak bumi dan BBM; 

d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di bawah Saluran 

Udara Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi 

(SUTT), dengan sempadan berjarak minimal 20 meter pada kanan 

dan kiri tiang listrik transformasi; dan 

e. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang bebas di 

sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai 

pemerintah;  

b. diperbolehkan mengembangkan dan memanfaatkan menara 

bersama telekomunikasi terutama pada kawasan tidak terbangun; 

c. diperbolehkan kegiatan pembangunan menara dalam kawasan 

perkotaan dengan syarat memperhatikan faktor keamanan dan 

keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan 

memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah 

ditentukan; dan 

d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara 

telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber 

daya air  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah sungai; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi;  

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air baku 

untuk air minum; dan 

d. pengembangan sistem pengendalian banjir. 

 



 85 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah sungai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan: 

a. diperbolehkan memanfaatkan air permukaan sebagai sumber air 

baku pertanian dan air minum perkotaan; 

b. diperbolehkan memanfaatkan ruang pada kawasan sekitar sungai 

dengan syarat menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung 

kawasan; 

c. pembatasan pendirian bangunan yang menganggu sistem lindung 

sempadan sungai;  

d. dilarang memanfaatkan ruang pada kawasan sekitar sungai yang 

dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai; 

e. bangunan yang bisa didirikan di sempadan sungai adalah 

bangunan pemeliharaan jaringan sungai; dan 

f. tidak diperbolehkan merusak infrastruktur pengendali banjir. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air baku 

untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan 

sumber air minum; 

b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan air minum; 

c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber air untuk 

kebutuhan air minum wajib memperhatikan  kelestarian 

lingkungan;  

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan 

jaringan primer yang melintasi tanah milik perorangan wajib 

dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah; 

e. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air 

minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak 

penampungan/reservoir, menara air, bak pengolahan air dan 

bangunan untuk sumber energi listrik dengan:  

1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30% (tiga 

puluh persen); 
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2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60% (enam 

puluh persen); dan 

3) Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar 

jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan/atau SK Bupati 

pada jalur-jalur jalan tertentu. pembangunan dan pemasangan 

jaringan primer, sekunder dan sambungan  rumah (SR) yang 

memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang 

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.  

f. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun di sekitar 

kawasan sumber air minum; dan 

g. tidak diizinkan pembangunan instalasi pengolahan air minum 

dibangun langsung pada sumber air baku; 

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan ketentuan: 

a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan 

irigasi; 

b. diperbolehkan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai 

jaringan primer, sekunder, tersier maupun kuarter;  

c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan terbangun 

yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan 

secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan 

sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di kiri 

dan kanan saluran; dan 

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana pendukung 

irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan 

air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku. 

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan 

ketentuan: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan persampahan;  

b. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan air minum ke 

kelompok pengguna; 
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c. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan air limbah;  

d. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan sistem drainase; 

dan 

e. ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan rencana jalur dan 

ruang evakuasi bencana. 

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan persampahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan mendirikan bangunan tertentu dengan spesifikasi 

khusus untuk mendukung fungsi pengelolaan persampahan; 

b. diperbolehkan mendirikan kantor pengelola dengan syarat tidak 

mengganggu fungsi pengelolaan persampahan;  

c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi terjadinya 

perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; 

d. diwajibkan melakukan penghijauan kawasan sekitar TPA;  

e. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan TPA; 

f. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan 

pengelolaan sampah  di kawasan TPA; dan 

g. mengatur penempatan TPST di setiap pusat kawasan 

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan air minum ke 

kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a 

disusun dengan ketentuan: 

a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa 

air minum; dan 

b. diperbolehkan membangun jaringan sekunder dan pemasangan 

sambungan  rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan 

wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah. 

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengelolaan air limbah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c disusun dengan 

ketentuan: 

c. diperbolehkan mengusahakan sistem pengelolaan limbah setempat 

pada kawasan permukiman; 
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d. diperbolehkan mengusahakan sistem pengelolaan limbah komunal 

pada kawasan padat penduduk; dan 

e. tidak diperbolehkan membuang limbah limbah B3 sebelum 

diproses melalui IPAL. 

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengelolaan sistem 

drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d disusun 

dengan ketentuan: 

a. diharuskan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan 

pembangunan prasarana perkotaan lainnya; 

b. diharuskan mengembangkan sumur resapan di tiap bangunan 

yang disesuaikan dengan kondisi air tanah pada lokasi bangunan;  

c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas saluran 

drainase; dan 

d. tidak diperbolehkan mengusahakan kegiatan yang menyebabkan 

terganggunya fungsi drainase kawasan.  

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e berupa diperbolehkan 

untuk kegiatan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi 

evakuasi bencana. 

 

Bagian Keempat 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang 

Pasal 58  

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 54 ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian 

tanpa merubah bentang alam; 

b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan 

keselamatan umum; 

c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah 

ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan 
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d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi 

lingkungan. 

 

Paragraf 1 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung 

Pasal 59  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan 

setempat; 

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, 

pelestarian alam dan cagar budaya; 

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;  

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan 

g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kepentingan pendidikan, 

penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

jasa lingkungan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan 

bentang alam; 

b. diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya dengan syarat tidak 

boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan 

ekosistem alami; dan 

c. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan 

perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan 

ekosistemnya. 
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(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: 

a. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata alam terbatas 

dengan syarat tidak mengubah bentang alam; 

b. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat hanya 

diperbolehkan untuk penduduk asli dengan luasan tetap, tidak 

mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan 

ketat; dan 

c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya yang berpotensi 

mengurangi luas kawasan resapan air dan tutupan vegetasi. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; 

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk; dan 

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH perkotaan.  

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sempadan 

sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan 

ketentuan: 

a. tidak diperbolehkan mengusahakan kegiatan sekurang-kurangnya 

3 (tiga) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada sungai bertanggul di 

kawasan perkotaan; 

b. tidak diperbolehkan mengusahakan kegiatan sekurang-kurangnya 

5 (lima) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada sungai bertanggul 

di luar kawasan perkotaan; 

c. tidak diperbolehkan mengusahakan kegiatan sekurang-kurangnya 

10 (sepuluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul 

dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter di kawasan perkotaan; 
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d. tidak diperbolehkan mengusahakan kegiatan sekurang-kurangnya 

15 (limabelas) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul 

dengan kedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter di 

kawasan perkotaan; 

e. tidak diperbolehkan mengusahakan kegiatan sekurang-kurangnya 

30 (tigapuluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul 

dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter di kawasan 

perkotaan; 

f. tidak diperbolehkan mengusahakan kegiatan sekurang-kurangnya 

100 (seratus) meter dari tepi kiri-kanan sungai besar tidak 

bertanggul dan 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai 

kecil tidak bertanggul yang di luar kawasan perkotaan. Termasuk 

pada wilayah ini adalah seluruh anak Sungai Rambut, Sungai 

Brungut, Sungai Jimat, Sungai Cenang, Sungai Cacaban, Sungai 

Pah, Sungai Gung, Sungai Gung Lama, Sungai Wadas, Sungai 

Gangsa dan Sungai Pemali; 

g. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata, pertanian, dan 

jalur hijau dengan syarat tidak boleh mengubah bentang alam; 

h. diperbolehkan mengusahakan kegiatan yang memperkuat fungsi 

perlindungan kawasan sempadan sungai; 

i. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air 

bersih, pemasangan prasarana air, tiang jembatan dengan syarat 

tidak boleh mengubah fungsi kawasan; 

j. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 

k. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang 

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan 

air; 

l. tidak diperbolehkan  pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang 

alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi 

hidrologi, kelestarian fauna dan flora, kelestarian lingkungan hidup, 

dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, 

dasar sungai serta mengganggu aliran air sungai; 
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m. membatasi pendirian bangunan yang menunjang fungsi 

pengelolaan sungai; dan 

n. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang secara sengaja dan 

jelas menghambat arah dan intensitas aliran air. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sempadan 

pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan 

ketentuan: 

a. melarang alih fungsi yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai 

dengan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi; 

b. diperbolehkan kegiatan melakukan penanaman dan menambah 

area bakau di daerah pada kawasan yang potensial; 

c. diperbolehkan kegiatan untuk mengembangkan sistem peringatan 

dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam; 

d. diperbolehkan kegiatan memantapkan kawasan lindung di daratan 

untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai; 

e. diperbolehkan kegiatan untuk menjadikan kawasan lindung 

sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai obyek wisata 

dan penelitian; 

f. diperbolehkan kegiatan melindungi atau memperkuat perlindungan 

kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke 

dalam tanah; 

g. diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan penanaman tanaman 

pantai seperti bakau dan cemara laut, penanaman tanaman keras, 

tanaman perdu;  

h. diperbolehkan pemasangan batu beton pelindung pantai dari 

abrasi;  

i. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata, dan jalur hijau 

dengan syarat tidak boleh mengubah bentang alam; 

j. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air 

bersih, pemasangan prasarana air, tiang jembatan dengan syarat 

tidak boleh mengubah fungsi kawasan; dan 



 93 

k. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak fungsi 

lindung kawasan perlindungan sempadan pantai. 

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sekitar 

mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan 

ketentuan: 

a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 

b. dilarang melaksanakan kegiatan yang menyebabkan alih fungsi 

lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air 

sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di 

sekitar mata air; 

c. diperbolehkan pembuatan sistem saluran bila sumber 

dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi; 

d. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang 

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan 

air; 

e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang 

alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi 

hidrologi, kelestarian fauna dan flora, kelestarian lingkungan 

hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik 

kawasan sekitarnya, dan daerah tangkapan air kawasan yang 

bersangkutan; 

f. diperbolehkan pemanfaatannya untuk pariwisata selama tidak 

mengurangi kualitas tata air yang ada; 

g. diperbolehkan mengembangkan tanaman perdu, tanaman tegakan 

tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi 

terhadap air; dan 

h. dilarang menggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang 

tidak berhubungan dengan konservasi mata air. 

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sekitar 

waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun dengan 

ketentuan: 

a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 
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b. dilarang melaksanakan kegiatan yang menyebabkan alih fungsi 

lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air 

sekurang-kurangnya daratan sepanjang tepian waduk yang 

lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk 

antara 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; 

c. diperbolehkan mengembangkan kegiatan untuk mendukung irigasi, 

pengendali air, perikanan, sumber energi listrik juga untuk 

pariwisata;  

d. pelestarian waduk beserta seluruh daerah aliran sungai/tangkapan 

air di atasnya; 

e. diperbolehkan mengembangkan tanaman perdu, tanaman tegakan 

tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi 

terhadap air;  

f. melarang penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang 

tidak berhubungan dengan konservasi waduk; 

g. diperbolehkan mengembangkan kegiatan jalur hijau dengan syarat 

tidak boleh mengubah bentang alam; 

h. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air 

bersih, pemasangan prasarana air, tiang jembatan dengan syarat 

tidak boleh mengubah fungsi kawasan; 

i. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang 

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan 

air; 

j. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang 

alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi 

hidrologi, kelestarian fauna dan flora, kelestarian lingkungan hidup, 

dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi 

fisik kawasan waduk, dan serta mengganggu debit air; dan 

k. tidak diperbolehkan kegiatan yang secara sengaja dan jelas 

mengganggu fungsi waduk. 
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(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e disusun dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan mengusahakan tanaman yang mendukung 

penyerapan air; 

b. diizinkan untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan 

penataan ruang terbuka hijau;  

c. diizinkan pembangunan alun-alun, lapangan, taman, hutan kota 

dan sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai kawasan evakuasi 

bencana;  

d. diizinkan melakukan kegiatan peduli lingkungan hidup;  

e. diarahkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung 

yang dapat diakses oleh penyandang cacat;  

f. penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan; dan  

g. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budidaya berupa kegiatan 

pariwisata, arena bermain anak, dan arena olahraga olah raga, 

pentas seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa secara terbatas 

dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan RTH. 

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, 

pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d meliputi: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam 

disusun dengan ketentuan :  

1. diizinkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, 

ilmu pengetahuan, dan pendidikan secara terbatas sesuai 

ketentuan yang dipersyaratkan;  

2. diizinkan melakukan pelestarian keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam 

kawasan cagar alam; dan  

3. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak 

fungsi cagar alam.  
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b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam 

laut dan perairan lainnya disusun dengan ketentuan : 

1. dilarang kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan 

daya tampung lingkungan; 

2. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam; 

3. diizinkan bersyarat pendirian bangunan penunjang fungsi 

kawasan;  

4. diarahkan mengembangkan panduan pemantauan dan 

perlindungan terumbu karang berbasis masyarakat;  

5. dilarang segala bentuk pemanfaatan sumberdaya alam dan 

kelautan dengan menggunakan alat yang dapat merusak 

lingkungan hidup; dan 

6. pemanfaatan kawasan wisata alam disesuaikan dengan 

tujuan perlindungan kawasan suaka alam untuk melindungi 

flora dan fauna yang khas, bagi kepentingan ilmu 

pengetahuan dan pengembangan obyek dan daya tarik 

wisata. 

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pantai 

berhutan bakau disusun dengan ketentuan :  

1. diizinkan melakukan penanaman bibit bakau;  

2. dilarang melakukan alih fungsi lahan baik untuk kawasan 

budidaya tambak maupun permukiman;  

3. dilarang penebangan liar hutan bakau dan diizinkan 

memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

melestarikan hutan bakau; dan  

4. dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang 

dapat merusak ke wilayah pesisir utara.  

d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya 

dan ilmu pengetahuan disusun dengan ketentuan :  

1. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan wisata;  
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2. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang 

kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;  

3. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau 

merusak kekayaan budaya;  

4. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentukan 

geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan;  

5. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian 

lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan 

arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan 

bentukan geologi tertentu; dan  

6. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian 

budaya masyarakat setempat.  

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana 

banjir; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana 

longsor.  

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana 

dari permukiman penduduk; 

b. diperbolehkan pembuatan tanggul, kawasan resapan, saluran 

pembuang khusus dan/atau bangunan air pada kawasan rawan 

bencana banjir untuk pengendalian debit air; 

c. diperbolehkan membuat saluran pembuangan yang terkoneksi 

dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier 

untuk drainase; 
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d. diperbolehkan pada pemanfaatan dataran banjir bagi ruang 

terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan 

kepadatan rendah; 

e. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat 

memperhatikan: 

1. sistem drainase yang memadai; 

2. pembuatan sumur resapan; 

3. kebersihan lingkungan;  

4. pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan 

banjir; dan 

5. pemasangan pompa pada pertemuan anak-anak sungai. 

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana 

dari permukiman penduduk; 

b. diperbolehkan melakukan stabilitas lereng melaui reboisasi 

dengan tanaman keras; 

c. diperbolehkan untuk kegiatan hutan produksi; 

d. diperbolehkan untuk kawasan budidaya dengan syarat tidak 

mengganggu fungsi lindung; 

e. diperbolehkan penyelidikan geoteknik, kestabilan lereng dan 

daya dukung tanah untuk kegiatan permukiman, penerapan 

sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat, 

rencana transportasi yang mengikuti kontur dengan syarat tidak 

mengganggu kestabilan lereng;  

f. tidak diperbolehkan mendirikan permukiman pada daerah 

rawan longsor dan lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 

450; dan 

g. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk 

kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan 

umum. 
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(14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: 

a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana 

alam geologi; dan 

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi 

perlindungan terhadap air tanah. 

(15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam 

geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a disusun 

dengan ketentuan: 

a. diperbolehkan untuk kawasan budidaya dengan syarat tidak 

mengganggu fungsi lindung; 

b. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana 

dari permukiman penduduk; dan 

c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada Kawasan 

Rawan Bencana (KRB) III. 

(16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi 

perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(14) huruf b disusun dengan ketentuan: 

a. diperbolehkan kegiatan konservasi lahan untuk memperkuat 

fungsi lindung; dan 

b. diperbolehkan untuk mengembangkan kawasan budidaya di 

atas kawasan cekungan air tanah dengan syarat tidak 

mengganggu fungsi lindung.  

(17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kepentingan 

pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta jasa lingkungan sepanjang tidak mengganggu 

fungsi lindung dan bentang alam; 
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b. diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya dengan syarat 

tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang 

alam, dan ekosistem alami; dan 

c. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat 

mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan 

kawasan dan ekosistemnya. 

 

Paragraf 2 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya 

Pasal 60  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya terdiri atas:  

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan; 

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan; 

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri; 

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; 

g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan 

h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan 

produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disusun dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari; 

b. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi 

hutan; 

c. diperbolehkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga 

kestabilan neraca sumber daya kehutanan;  

d. dibolehkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya 

sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;  

e. dibolehkan penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan 

rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;  
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f. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk 

menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan 

g. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang 

mengurangi luas hutan. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: 

a. ketentuan peraturan zonasi kawasan tanaman pangan; 

b. ketentuan peraturan zonasi kawasan hortikultura; 

c. ketentuan peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan  

d. ketentuan peraturan zonasi kawasan peternakan. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan 

ketentuan: 

a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;  

b. diperbolehkan pemanfaatan ruang kegiatan pertanian lahan basah 

dan lahan kering;  

c. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi 

lahan dan kualitas tanah;  

d. diizinkan mendirikan rumah tunggal yang menyatu dengan 

permukiman perdesaan kepadatan rendah dan sesuai rencana rinci 

tata ruang;  

e. diperbolehkan memanfaatkan air permukaan untuk irigasi pada 

kawasan tanaman pangan; dan 

f. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan menjadi lahan budidaya non pertanian, kecuali 

untuk pembangunan kepentingan umum yang mengacu pada 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan: 

a. diarahkan untuk penanaman jenis tanaman hortikultura;;  

b. diharuskan untuk budidaya tanaman tahunan pada kawasan yang 

memiliki kelerengan di atas 25 %;  
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c. diizinkan mendirikan rumah tunggal yang menyatu dengan 

permukiman perdesaan kepadatan rendah dan sesuai rencana rinci 

tata ruang; dan 

d. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau 

merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan: 

a. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari perkebunan 

dengan peternakan dan perikanan sesuai ketentuan yang 

dipersyaratkan;  

b. diizinkan pengembangan agrowisata, agroindustri dan kegiatan 

pendukungnya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;  

c. diizinkan melakukan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi lahan;  

d. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang kegiatan 

pemanfaatan hasil perkebunan;  

e. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan 

untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah; dan  

f. dilarang melakukan kegiatan budidaya perkebunan yang 

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;  

g. diizinkan mendirikan rumah tunggal yang menyatu dengan 

permukiman perdesaan kepadatan rendah dan sesuai rencana rinci 

tata ruang; 

h. diperbolehkan aktivitas pendukung perkebunan berupa pembibitan; 

dan 

i. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau 

merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan. 

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan: 

a. diperbolehkan pemanfaatan potensi perternakan di wilayah 

pemeliharaan; 

b. diperbolehkan pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran 

produktivitas ternak komersial; 
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c. diperbolehkan peningkatan nilai tambah perternakan melalui 

pengembangan industri pengelolaan hasil perternakan;  

d. diizinkan mendirikan rumah tunggal yang menyatu dengan 

permukiman perdesaan kepadatan rendah dan sesuai rencana rinci 

tata ruang;  

e. diperbolehkan kawasan peternakan dengan pemanfaatan untuk 

pertanian lahan kering atau perkebunan; 

f. tidak diperbolehkan pada pengelolaan yang merusak kawasan 

lingkungan; dan 

g. tidak diperbolehkan mengusahakan peternakan pada kawasan 

permukiman perkotaan. 

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: 

a. diperbolehkan mengusahakan kegiatan perikanan tangkap dan 

perikanan  budidaya; 

b. diperbolehkan mengusahakan kegiatan penunjang perikanan 

berupa TPI dan PPI;  

c. diperbolehkan kegiatan permukiman kepadatan rendah; dan 

d. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang merusak 

lingkungan. 

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 

pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disusun dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi, dan 

bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat; 

b. diperbolehkan pertambangan baru hanya pada lokasi di kawasan 

peruntukan pertambangan; 

c. diperbolehkan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan 

pertambangan; 

d. dilarang pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan 

lindung atau fungsi budidaya lainnya di sekitar kawasan 

pertambangan; 



 104 

e. dilarang kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan 

tingkat kerentanan tinggi; 

f. dilarang kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan 

lingkungan; 

g. diwajibkan pelaksanaan reklamasi pada lahan bekas galian atau 

penambangan; 

h. diperbolehkan pengembangan kawasan pertambangan dengan 

mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan 

geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian alam; 

i. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi 

sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi 

lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, 

ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan 

aspek kelestarian lingkungan hidup; 

j. diperbolehkan pengeboran eksplorasi minyak dan gas bumi serta 

panas bumi dengan disertai dokumen lingkungan pada kawasan 

yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas 

bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, 

dengan lahan pada bagian atas kawasan tersebut yang meliputi 

kawasan lindung atau kawasan budidaya, tidak boleh alih fungsi; 

k. dilarang kegiatan usaha Pertambangan Panas Bumi di tempat 

pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan 

prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik 

masyarakat adat, lapangan dan bangunan pertahanan negara serta 

tanah di sekitarnya, bangunan bersejarah dan simbol-simbol 

negara, bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah 

pekarangan sekitarnya, tempat lain yang dilarang untuk melakukan 

kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, kecuali diperoleh izin dari instansi 

Pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang 

berkaitan dengan hal tersebut. 

 



 105 

l. diwajibkan melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah 

berakhirnya kegiatan penambangan; 

m. dilarang menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya 

terdapat mata air penting atau permukiman; 

n. dilarang menambang bongkah-bongkah batu di dalam sungai yang 

terdapat di bagian hulu sungai; 

o. dilarang menambang sekitar jembatan dengan jarak 100 meter ke 

arah hulu jembatan dan 100 meter ke arah hilir jembatan; 

p. dilarang menambang di sekitar bendung dengan jarak 500 m ke 

arah hulu bendung dan 1.000 m ke arah hilir bendung; 

q. diperbolehkan percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi 

kawasan lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama 

kawasan; 

r. dilarang menambang pada sempadan sungai, sempadan waduk, 

sempadan mata air dan sempadan pantai; 

s. diperbolehkan penambangan pasir atau sirtu di dalam badan 

sungai pada ruas-ruas tertentu yang tidak menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan; 

t. diwajibkan kegiatan penambangan dengan dilengkapi perizinan 

sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

u. diperbolehkan kegiatan penambangan sebatas sesuai ketentuan 

peraturan perundangan. 

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan: 

a. diperbolehkan mengusahakan prasarana kawasan industri; 

b. diperbolehkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan 

industri;  

c. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri yang 

sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber 

daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; 
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d. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan baru di sekitar 

kawasan peruntukan industri kecuali perumahan bagi karyawan 

industri;  

e. diharuskan pembatasan pengembangan industri yang 

mengkonsumsi air dalam jumlah banyak;  

f. diharuskan pengendalian limbah industri melalui sistem 

pengelolaan limbah terpadu; 

g. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas 

yang dipersyaratkan;  

h. diharuskan mengembangkan ruang terbuka hijau seluas 30% 

sebagai penyangga kawasan peruntukan industri; dan 

i. diperbolehkan kegiatan permukiman industri, perdagangan dan 

jasa serta fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi 

kawasan peruntukan industri.  

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan: 

a. diharuskan pemantapan kawasan penyangga peruntukan 

pariwisata;  

b. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang 

pariwisata;  

c. diperbolehkan kegiatan budidaya lain dengan syarat menunjang 

fungsi pariwisata;  

d. diperbolehkan secara terbatas pengembangan aktivitas 

perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama 

pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik 

pariwisata; dan 

e. tidak diperbolehkan mengubah situs peninggalan kebudayaan 

masa lampau. 

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 

permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g disusun dengan 

ketentuan: 
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a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman 

perkotaan; dan  

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman 

perdesaan. 

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan mengembangkan permukiman dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat 

pelayanan masing-masing; 

b. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial 

sesuai skalanya;  

c. diarahkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat 

diakses oleh penyandang cacat; 

d. diarahkan penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima; 

e. dilarang melakukan kegiatan peternakan dan industri yang dapat 

mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas 

hidup masyarakat dan mencemari lingkungan;  

f. diarahkan kegiatan permukiman intensitas sedang sampai tinggi; 

dan 

g. diperbolehkan mengusahakan industri sedang, industri kecil dan 

industri rumah tangga dengan syarat tidak menimbulkan 

gangguan pada kawasan permukiman perkotaan. 

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan 

ketentuan: 

a. diperbolehkan kegiatan permukiman intensitas rendah sampai 

sedang;  

b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai 

dengan skalanya;  

c. diizinkan mengembangkan industri kreatif dengan syarat yang 

berlaku sesuai dengan skala kegiatan;  
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d. diizinkan melakukan kegiatan budidaya pertanian pada 

pekarangan, perikanan, peternakan dan industri kecil yang 

mengolah hasil budidaya tersebut dengan syarat tidak 

mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas 

hidup masyarakat dan tidak mencemari lingkungan; dan 

e. diperbolehkan pengembangan ruang bagi kegiatan yang dapat 

mendukung aktivitas usaha pertanian. 

(15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan peruntukan 

lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h berupa kawasan 

pertahanan dan keamanan negara disusun dengan ketentuan: 

a. tidak diperbolehkan membangun permukiman, perdagangan dan 

jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang 

fungsi pertahanan dan keamanan negara; 

b. tidak diperbolehkan merubah pemanfaatan kawasan 

pemerintahan; dan 

c. diperbolehkan membangun fasilitas pendidikan, RTH, sarana 

pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas yang 

mendukung pertahanan dan keamanan negara.  

 

Bagian Kelima 

Ketentuan Perizinan 

Pasal 61  

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) 

huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam 

pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur 

dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Izin Lokasi; 

b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT); 

c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; dan  

d. izin lainnya. 
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(3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan 

izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk 

memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan 

tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk luas 1 ha sampai 25 ha diberikan izin selama 1 (satu) 

tahun; 

b. untuk luas lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan izin 

selama 2 (dua) tahun; dan 

c. untuk luas lebih dari 50 ha diberikan izin selama 3 (tiga) tahun. 

(4) IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan izin 

yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan 

ruang. 

(5) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan izin 

yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun 

baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 

bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis. 

(6) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf d merupakan ketentuan izin galian golongan C / Surat 

Izin Penambangan Daerah (SIPD), izin gangguan (HO) dan izin bebas 

gangguan (non HO) yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

Bagian Keenam 

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif 

Bentuk Insentif dan Disinsentif 

Pasal 62  

(1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan atau insentif non fiskal. 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. pengurangan pajak; 
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b. kompensasi; 

c. subsidi silang; 

d. imbalan; 

e. sewa ruang; dan 

f. kontribusi saham. 

(3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. pembangunan dan pengadaan prasarana; 

b. kemudahan prosedur perizinan; dan  

c. penghargaan. 

 
 

Pasal 63  

Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan 

rencana tata ruang. 

 
Pasal 64  

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan 

yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 

 
 

Pasal 65  

(1) Insentif  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diberikan 

terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan 

yang didorong perwujudan kegiatan pemanfaatan ruangnya dalam 

rencana tata ruang terdiri atas :  

a. insentif   yang   diberikan   pemerintah   daerah   kepada   

masyarakat   dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang 

yang sejalan dengan rencana tata ruang; 

b. insentif  yang  diberikan  pemerintah  daerah  kepada  pengusaha  

dan  swasta dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang 

sejalan dengan rencana tata ruang; dan 

c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah 

desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah 

lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan 

rencana tata ruang. 
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(2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dapat diberikan: 

a. keringanan biaya sertifikasi tanah; 

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan  

c. pemberian penghargaan kepada masyarakat. 

(3) Insentif  yang  diberikan  kepada  pengusaha  dan  swasta  dalam  

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam 

bentuk: 

a. kemudahan prosedur perizinan; 

b. kompensasi; 

c. subsidi silang; 

d. imbalan; 

e. sewa ruang; 

f. kontribusi saham; dan 

g. pemberian penghargaan. 

(4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau 

dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan 

kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan. 

 
Pasal 66  

(1) Pemberian disinsentif terdiri atas: 

a. disinsentif  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  pengusaha  dan  

swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan 

rencana tata ruang; dan 

b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan 

rencana tata ruang. 

(2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta 

dalam pelaksanaan  kegiatan  yang  tidak  sejalan  dengan  rencana  

tata  ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : 
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a. pengenaan  pajak  yang  tinggi,  disesuaikan  dengan  besarnya  

biaya  yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang 

ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; 

b. pembatasan penyediaan infrastruktur; 

c. penghentian izin; dan  

d. penalti. 

(3) Disinsentif  yang  diberikan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  

daerah  lain dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  tidak  sejalan  

dengan  rencana  tata  ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 

berupa teguran tertulis. 

 
Pasal 67  

(1) Pemberian   insentif   dan   pengenaan   disinsentif   dilaksanakan   

oleh   instansi berwenang. 

(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pemberian  insentif  dan  

disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian Ketujuh 

Arahan Sanksi 

Pasal 68  

(1) Arahan sanksi sebagai salah satu cara dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

(2) Setiap  orang  atau  badan  hukum  yang  melakukan  pelanggaran  

pemanfaatan ruang   dikenakan   pidana   sesuai   dengan   ketentuan   

peraturan   perundang- undangan. 

(3) Arahan  sanksi  dikenakan  pelaku  pembangunan  yang  tidak  sesuai  

dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, meliputi: 

a. pemanfaatan   ruang  yang  tidak  sesuai  dengan   rencana   atau  

melangar ketentuan umum peraturan zonasi; 

b. pemanfaatan   ruang   tanpa   izin  yang   diterbitkan   

berdasarkan   RTRW Kabupaten; 

c. pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  izin  yang  

diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 
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d. pelanggaran   ketentuan   yang   ditetapkan   dalam   persyaratan   

izin   yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan 

e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur 

yang tidak benar. 

 
Pasal 69  

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi 

administrasi dan atau sanksi pidana. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada 

perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

bentuk : 

a. peringatan tertulis, 

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara pelayanan umum; 

d. penutupan lokasi; 

e. pencabutan izin; 

f. pembatalan izin; 

g. pembongkaran bangunan; 

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau  

i. denda administratif. 

 
Pasal 70  

Tata cara pengenaan  sanksi administratif  sebagaimana  dimaksud  

dalam pasal 69 ayat (3) meliputi: 

a. peringatan  tertulis  dapat  dilaksanakan  dengan  prosedur  

bahwa  Pejabat  yang berwenang  dalam  penertiban  pelanggaran  

pemanfaatan  ruang  dapat memberikan peringatan tertulis 

melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 

3 (tiga) kali; 

b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui: 

1). penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara 
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dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban 

pelanggaran pemanfaatan ruang; 

2). apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian 

kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan 

sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap 

kegiatan pemanfaatan ruang; 

3). pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 

dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 

pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang 

dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat 

penertiban; 

4). berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan 

aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan 

pemanfaatan ruang secara paksa; dan 

5). setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat 

yang berwenang melakukan  pengawasan  agar kegiatan 

pemanfaatan  ruang yang dihentikan tidak beroperasi 

kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar 

untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan 

rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan 

ruang yang berlaku. 

c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan 

melalui: 

1). penertiban  surat  pemberitahuan  penghentian  sementara  

pelayanan  umum dari  pejabat  yang  berwenang  

melakukan  penertiban  pelanggaran pemanfaatan ruang 

(membuat surat pemberitahuan penghentian sementara 

pelayanan umum); 
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2). apabila  pelanggar  mengabaikan  surat  pemberitahuan  

yang  disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan 

penertiban dengan menerbitkan surat keputusan   

pengenaan   sanksi  penghentian   sementara   pelayanan   

umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis 

pelayanan umum yang akan diputus; 

3). pejabat  yang  berwenang  melakukan  tindakan  penertiban  

dengan memberitahukan   kepada   pelanggar   mengenai   

pengenaan   sanksi penghentian sementara pelayanan umum 

yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis 

pelayanan umum yang akan diputus; 

4). pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada 

penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan 

pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan 

secukupnya; 

5). penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan 

kepada pelanggar; dan 

6). pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian 

sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan 

tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai 

dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk 

menyesuaikan   pemanfaatan   ruangnya   dengan   rencana   

tata  ruang   dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang 

berlaku. 

d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui: 

1). penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 

pemanfaatan ruang; 

2). apabila  pelanggar  mengabaikan  surat  perintah  yang  

disampaikan,  pejabat yang berwenang menerbitkan surat 

keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada 

pelanggar; 
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3). pejabat  yang  berwenang  melakukan  tidnakan  penertiban  

dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 

pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera 

dilaksanakan; 

4). berdasarkan  surat  keputusan  pengenaan  sanksi,  pejabat  

yang  berwenang dengan  bantuan  aparat  penertiban  

melakukan   penutupan  lokasi  secara paksa; dan 

5). Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, 

untuk memastikan   lokasi   yang   ditutup   tidak   dibuka   

kembali   sampai   dengan pelanggar  memenuhi  

kewajibannya  untuk  menyesuaikan  pemanfaatan ruangnya  

dengan  rencana  tata  ruang  dan  ketentuan  teknis  

pemanfaatan ruang yang berlaku. 

e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui : 

1). menerbitkan  surat  pemberitahuan  sekaligus  pencabutan  

izin  oleh  pejabat yang berwenang melakukan penertiban 

pelanggaran pemanfaatan ruang; 

2). apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 

disampaikan, pejabat  yang  berwenang  menerbitkan  surat  

keputusan  pengenaan  sanksi pencabutan izin pemanfaatan 

ruang; 

3). pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar 

mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin; 

4). pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 

mengajukan permohonan  pencabutan  izin  kepada  pejabat  

yang  memiliki  kewenangan untuk melakukan pencabutan 

izin; 

5). pejabat yang memiliki kewenangan  untuk melakukan 

pencabutan  izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; 
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6). memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status 

izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk 

menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen 

yang telah dicabut izinnya; dan 

7). apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk 

menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut 

izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 

kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan. 

f. pembatalan izin dilakukan melalui : 

1). membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola 

pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku; 

2). memberitahukan  kepada  pihak  yang  memanfaatkan  

ruang  perihal  rencana pembatalan izin, agar yang 

bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan 

izin; 

3). menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 

pemanfaatan ruang; 

4). memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan 

pembatalan izin; 

5). menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat 

yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan 

izin; dan 

6). memberitahukan  kepada pemanfaat ruang mengenai status 

izin yang telah dibatalkan. 

g. pembongkaran bangunan dilakukan  melalui : 

1). menerbitkan  surat  pemberitahuan  perintah  

pembongkaran  bangunan  dari pejabat yang berwenang 

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 

2). apabila  pelanggar  mengabaikan  surat  pemberitahuan  

yang  disampaikan, 
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3). pejabat yang berwenang melakukan penertiban 

mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi 

pembongkaran bangunan; 

4). pejabat  yang  berwenang  melakukan  tindakan  penertiban  

memberitahukan kepada  pelanggar  mengenai  pengenaan  

sanksi  pembongkaran  bangunan yang akan segera 

dilaksanakan; dan 

5). berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang   

berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan 

aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan 

secara paksa. 

h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui : 

1). menetapkan  ketentuan  pemulihan  fungsi  ruang  yang  

berisi  bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan 

cara pemulihannya; 

2). pejabat  yang  berwenang  melakukan  penertiban  

pelanggaran  pemanfaatan ruang menerbitkan surat 

pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; 

3). apabila  pelanggar  mengabaikan  surat  pemberitahuan  

yang  disampaikan, pejabat  yang  berwenang  melakukan  

penertiban  mengeluarkan  surat keputusan pengenaan 

sanksi pemulihan fungsi ruang; 

4). pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, 

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan 

sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan 

pelanggar dalam jangka waktu tertentu; 

5). pejabat yang berwenang melakukan  tindakan penertiban 

melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan 

fungsi ruang; 
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6). apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar 

belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang 

bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat 

melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan 

fungsi ruang; dan 

7). apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu 

membiayai kegiatan pemulihan  fungsi  ruang,  pemerintah  

dapat  mengajukan  penetapan pengadilan agar pemulihan 

dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di 

kemudian hari. 

i. denda  administratif   dapat  dikenakan   secara   tersendiri   atau  

bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif; dan 

j. ketentuan   lebih  lanjut  mengenai   kriteria   dan  tata  cara  

pengenaan   sanksi adminstratif diatur dalam peraturan bupati 

atau peraturan daerah. 

 

 
Pasal 71  

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (1) terhadap 

pelanggaran penataan ruang diberlakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

 

 

BAB VIII 

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT 

Pasal 72  

(1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: 

a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;  

b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten, rencana tata ruang 

kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan, termasuk tata letak 

dan tata bangunan;  
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c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang 

sebagai akibat dari penataan ruang;  

d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami 

sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai 

dengan rencana tata ruang; 

e. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 

wilayahnya; 

f. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

kepada pejabat berwenang; dan  

g. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/ 

atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 

(2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah ditetapkan, 

SKPD yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, 

audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi 

secara langsung kepada seluruh aparat Kabupaten dan komunitas 

masyarakat di Kabupaten.  

(3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai 

ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d Pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara 

pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 73  

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
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b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari 

pejabat yang berwenang;  

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang; dan 

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

 

Pasal 74  

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dengan melibatkan masyarakat. 

(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap: 

a. perencanaan tata ruang; 

b. pemanfaatan ruang; dan  

c. pengendalian pemanfaatan ruang. 

(3) Peran masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang 

sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berbentuk: 

a. masukan mengenai: 

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah 

atau kawasan; 

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau  

5. penetapan rencana tata ruang. 

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 

sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

(4) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat berbentuk: 

a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 

b. bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 

sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; 

c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
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d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam 

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di 

dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara 

dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber 

daya alam; dan 

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berbentuk: 

a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, 

perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan 

sanksi; 

b. ikut serta dalam memantau dan mengawasi pelakasanaan rencana 

tata ruang yang telah ditetapkan; 

c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang 

dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran 

kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang 

yang telah ditetapkan; dan 

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang 

berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang. 

 

Pasal 75  

(1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah 

kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten. 
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BAB IX 

KELEMBAGAAN 

Pasal 76  

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang 

di wilayah kabupaten, yang meliputi koordinasi dalam pengaturan, 

pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk 

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 

(2) Tugas, susunan keanggotaan dan tata kerja BKPRD sebagaimana 

dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan dan ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

 

BAB X 

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN 

Pasal 77  

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan. 

(2) Penegakan Peraturan Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja dapat bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta 

satuan kerja perangkat daerah terlait sesuai ketentuan perundang-

undangan. 

 

BAB XI 

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN 

Pasal 78  

(1) RTRW Kabupaten Tegal berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 

dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali. 

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 

bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial 

wilayah Kota yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undang, 

RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam  

5 (lima) tahun.  
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(3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 

dilengkapi dengan dokumen teknis dan album peta dengan tingkat 

ketelitian minimal 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(4) Untuk mengarahkan dan sebagai pedoman kegiatan di wilayah 

kecamatan dan kawasan, maka perlu disusun rencana rinci berupa 

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, terdiri atas: 

a. KSK;  

b. Kecamatan Slawi dan Kecamatan Adiwerna yang merupakan PKL; 

c. Kecamatan Dukuhturi yang merupakan PKLp; dan 

d. Kecamatan-kecamatan yang merupakan PPK meliputi: 

1) Kecamatan Kramat; 

2) Kecamatan Suradadi; 

3) Kecamatan Warureja; 

4) Kecamatan Talang; 

5) Kecamatan Tarub; 

6) Kecamatan Kedungbanteng; 

7) Kecamatan Dukuhwaru; 

8) Kecamatan Pangkah; 

9) Kecamatan Jatinegara; 

10) Kecamatan Pagerbarang; 

11) Kecamatan Lebaksiu; 

12) Kecamatan Balapulang; 

13) Kecamatan Margasari; 

14) Kecamatan Bojong; dan 

15) Kecamatan Bumijawa.  
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BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 79  

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan 

pelaksanaan dan rencana yang berkaitan dengan penataan ruang 

Kabupaten yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa 

berlakunya; 

b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai 

dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan : 

1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin 

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan 

Peraturan daerah ini; 

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan 

penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi 

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah 

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang 

timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan 

penggantian yang layak. 

c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin 

akan ditertibkan; dan 

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peratutan 

daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang 

diperlukan. 
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BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 80  

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 81  

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan 

Daerah ini, Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan 

Daerah telah ditetapkan. 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Tegal. 

 

Di tetapkan di Slawi 

pada tanggal 6 Juli 2012 

 

WAKIL BUPATI TEGAL, 
 

 

ttd 
 

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN 

Diundangkan di Slawi 

pada tanggal 6 Juli 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL 

ttd 

 

HARON BAGAS PRAKOSA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR ..... 
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PENJELASAN 

A T A S 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 

NOMOR 10 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  

KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012-2032 

 

 

I. UMUM 

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi disusunnya Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal ini, yaitu antara lain: 

a. Faktor eksternal 

Adanya perubahan dan atau penyempurnaan peraturan dan atau 

rujukan sistem penataan ruang. Perubahan rujukan tersebut berupa 

perubahan Undang-undang Penataan Ruang yang semula UU No 24 

tahun 1992 menjadi UU No 26 Tahun 2007. Dalam Undang-undang 

penataan ruang yang baru ini terjadi beberapa perubahan yang 

signifikan dibandingkan undang-undang yang lama. Perubahan 

tersebut terutama dalam jangka waktu pelaksanaan rencana yang 

semula 10 tahun menjadi 20 tahun. Selain itu, terdapat pula 

penambahan dalam materi yang harus menjadi cakupan RTRW dan 

proses pelaksanaan rencana. Kondisi ini perlu dicermati dalam 

penyusunan Rencana RTRW Tegal karena akan berpengaruh besar 

dalam penyusunan materi rencana. 

 

b. Faktor internal 
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 Perkembangan kawasan pesisir di Kabupaten Tegal dimana 

terdapat beberapa tempat yang mengalami abrasi dan akresi yang 

cukup luas; 

 Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melewati 

Kabupaten Tegal; 

 Kecenderungan pertumbuhan Perumahan di Kecamatan Kramat 

yang sangat pesat, Perumahan Korpri di Desa Tegalandong dan 

Kajen serta di Desa Mejasem dan perumahan-perumahan lainnya; 

 Rencana Jalan Lingkar Kota Slawi dan pengaruhnya dalan Konteks 

Regional; 

 Rencana Sub Terminal Lebaksiu, pembangunan terminal di Singkil 

Adiwerna, serta pemanfaatan lahan pada kawasan bekas terminal 

lama; 

 Pemanfaatan Sosial Ekonomi dengan adanya Rencana 

Pengembangan Obyek Wisata Cacaban dan Kalibakung; 

 Rencana Pembangunan Embung Jatinegara; 

 Rencana Jalan Lingkar Bojong dan jalan pertigaan Moga – Guci; 

 Rencana pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Bojong; 

 Pengembangan kawasan perbatasan (Kabupaten Pemalang dan 

Kota Tegal); 

 Pengembangan klaster industri di Kecamatan Adiwerna dan 

industri logam di Kecamatan Talang; dan 

 Kegiatan pertambangan di sepanjang sungai di Balapulang, 

Lebaksiu dan Pangkah, dan di daerah hulu sungai.  

 

Berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas, maka perlu dilakukan 

evaluasi dan revisi RTRW Kabupaten Tegal yang diatur dan ditetapkan 

dalam suatu Peraturan Daerah. RTRW Kabupaten Tegal memuat rencana 

struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi: 

1) Tujuan penataan ruang; 

2) Kebijakan dan strategi;  

3) Struktur ruang wilayah; 
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4) Sistem jaringan prasarana wilayah; 

5) Pola ruang wilayah ; 

6) Penetapan kawasan strategis kabupaten; 

7) Arahan pemanfaatan ruang wilayah; 

8) Pengendalian pemanfaatan ruang; dan 

9) Peran serta masyarakat. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

 

Pasal 1  

 Cukup jelas. 

Pasal 2  

 Cukup jelas. 

Pasal 3  

 Cukup jelas. 

Pasal 4  

 Ayat (1)  

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b  

Satu Desa Satu Produk atau One Village One Product 

adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu 

wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global 

yang unik khas daerah denga memanfatkan sumber daya 

lokal. 

Satu desa sebagaimana dimaksud dapat dperluas menjadi 

kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah 

lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara 

ekonomis. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 
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  Huruf d 

   Cukup jelas. 

Pasal 5   

 Cukup jelas. 

Pasal 6   

 Cukup jelas. 

Pasal 7    

 Cukup jelas.  

Pasal 8     

 Cukup jelas. 

Pasal 9   

 Cukup jelas. 

Pasal 10      

 Cukup jelas. 

Pasal 11     

 Cukup jelas. 

Pasal 12     

 Cukup jelas. 

Pasal 13   

 Cukup jelas. 

Pasal 14  

 Cukup jelas. 

Pasal 15  

Ayat (1)  

  Huruf a 

Sanitary landfill adalah pembuangan sampah yang 

didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan 

cara menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi 

dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan 

operasional fasilitas pengelolaan sampah.  

 

 

 



 131 

 

Metode sanitary landfill ini merupakan salah satu metoda 

pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi 

yang baik. Sampah dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan 

Akhir). Kemudian sampah dipadatkan dengan traktor dan 

selanjutnya di tutup tanah. Cara ini akan menghilangkan 

polusi udara. Pada bagian dasar tempat tersebut 

dilengkapi sistem saluran leachate yang berfungsi sebagai 

saluran limbah cair sampah atau ke lingkungan. Pada 

metode sanitary landfill tersebut juga dipasang pipa gas 

untuk mengalirkan gas hasil aktivitas penguraian sampah.  

  Huruf b 

   Cukup jelas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

   Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Reduce atau reduksi  sampah merupakan upaya untuk 

mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan 

bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan.  

Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar 

tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan) 

Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak 

berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses 

pengolahan. 

Pasal 16  

Ayat (1) 

  Huruf a 
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   Cukup jelas. 

 

  Huruf b 

Pengembangan sistem penyediaan air minum regional 

Bregas merupakan sistem penyediaan air yang meliputi 

kawasan perkotaan Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan 

Kabupaten Tegal (Slawi) yang disingkat Kawasan Bregas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

   Cukup jelas. 

  Huruf e 

   Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

Pasal 17   

 Cukup jelas. 

Pasal 18   

 Cukup jelas. 

Pasal 19   

 Cukup jelas. 

Pasal 20  

 Cukup jelas. 

Pasal 21  

 Cukup jelas. 
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Pasal 22  

 Penetapan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten berdasarkan 

SK.359/Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri 

Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 435/KPTS-II/1999 Tanggal 15 

Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah. 

Pasal 23  

 Cukup jelas. 

Pasal 24  

 Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (5)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (6)  

RTH perkotaan meliputi taman kota, taman pemakaman umum, 

dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai;  

Kriteria ruang terbuka hijau : 

a. pembagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10% (sepuluh 

persen); 

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau 

halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang 

ditanami tumbuhan; 
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Upaya pengelolaan ruang terbuka hijau dengan: 

a. mengalokasikan ruang terbuka hijau di setiap ibukota 

kecamatan; 

b. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan 

perkotaan di Kabupaten adalah paling sedikit 30% (tiga 

puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh 

tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja di tanam; dan  

c. distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan 

disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki 

pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan 

pola ruang wilayah. 

 

Pasal 25  

 Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

Penetapan Kawasan Cagar Alam di Kabupaten mendasari 

SK.359/Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri 

Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 435/KPTS-II/1999 Tanggal 

15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah yang dirinci dalam Statistik Kehutanan 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 yang terdiri atas: 

a. Cagar Alam Guci di Kecamatan Bumijawa dengan potensi 

andalan:  

1). flora berupa hutan pinus, puspa, akasia, pasang, 

kaliandra, arumdalu dan ocarpa ; dan  

2). fauna berupa burung emprit, ciblek, tekukur, kutilang, 

trocokan, sriti, pentet dan pleci. 
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b. Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara di Desa 

Karangmalang Kecamatan Kedungbanteng dengan potensi 

andalan: 

1). flora berupa jati alam; dan  

2). fauna berupa burung elang brutok, kancil, kijang, ayam 

hutan dan tekukur. 

 

Upaya pengelolaan Kawasan cagar alam meliputi :  

a. perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 

b. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota 

maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan 

kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi; 

c. peningkatan kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang 

berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari 

ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam 

maupun manusia; 

d. pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai cagar alam yang 

mengalami perubahan fungsi, maka dilakukan pembatasan 

pengembangan, pengembalian rona awal, disertai 

pengawasan yang ketat terhadap penetapan fungsi kawasan; 

dan 

e. kegiatan yang sudah ada, yang berada di dalam kawasan 

cagar alam, yang mengganggu fungsi kawasan secara 

bertahap dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak 

oleh pemerintah. 

 Ayat (3)  

Upaya pengelolaan Kawasan suaka alam laut dan perairan 

lainnya dilakukan dengan : 
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a. pembangunan rumpon-rumpon ikan agar para pemancing 

tidak langsung memancing di kawasan terumbu karang 

Pulau Karang Jeruk; 

b. pembuatan terumbu karang buatan; 

c. pembatasan kegiatan yang ada di kawasan ini, yang 

diperbolehkan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk 

perlindungan;  

d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam; 

e. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan 

perundang-undangan; 

f. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung 

dan daya tampung lingkungan; 

g. beberapa kegiatan yang tidak diperbolehkan dilangsungkan 

di kawasan ini adalah: pengambilan karang dan kerang, 

penangkapan ikan untuk keperluan ekonomis, pengerukan 

pasir, penimbunan pantai yang mengganggu keaslian obyek 

wisata; dan 

h. peningkatan pengawasan kawasan Karang Jeruk. 

 Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (5)  

Kawasan cagar budaya dan iIlmu pengetahuan adalah kawasan 

yang mempunyai nilai penting adalah kawasan yang mempunyai 

nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan  

Upaya pengelolaan Kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan antara lain: 

a. pada kawasan sekitar cagar budaya harus dikonservasi 

untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya, 

berupa pembatasan pembangunan, dan pembatasan 

ketinggian; 
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b. keberadaan cagar budaya yang memiliki nilai wisata dan 

penelitian/pendidikan, dikembangkan jalur wisatanya yang 

menjadikannya sebagai salah satu obyek wisata yang 

menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian 

benda sejarah dan tujuan pendidikan dasar-menengah; 

c. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan 

dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang 

mengalami perubahan fungsi. 

d. kegiatan yang dilarang dalam kawasan cagar budaya dan 

ilmu pengetahuan adalah: 

1. mengambil, membawa, memindahkan benda cagar budaya 

ke luar dan kawasan lindung cagar budaya; 

2. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda 

cagar budaya; 

3. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari 

kesatuannya; 

4. memperdagangkan atau memperjualbelikan benda cagar 

budaya; 

5. membangun bangunan baru di lingkungan yang 

dipertahankan untuk mewakili suatu tipe bangunan 

untuk suatu masa tertentu dengan struktur masih baik 

yang bersama-sama membentuk lingkungan yang serasi; 

6. membangun bangunan baru di sekitar bangunan cagar 

budaya yang mengakibatkan bangunan yang dilindungi 

menjadi terganggu atau mengurangi nilai budayanya. 

Pasal 26  

 Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

Upaya pengelolaan daerah rawan longsor melalui: 
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a. pengembalian fungsi lindung khususnya hutan atau kawasan 

yang mendukung perlindungan seperti perkebunan tanaman 

keras dan memiliki kerapatan tanaman yang tinggi; 

b. pengelolaan bersama antara pemerintah dengan masyarakat 

baik dalam mengelola hutan maupun perkebunan;  

c. pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang memiliki kontur 

tajam dengan membuat terasering dan penanaman tanaman 

keras produktif bersama masyarakat; dan 

d. penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi 

harus diikuti oleh pengembangan tutupan tanah yang juga 

memiliki fungsi ekonomi seperti rumput gajah yang dapat 

digunakan untuk pakan ternak. 

 Ayat (3)  

Upaya pengelolaan kawasan rawan banjir dilakukan melalui : 

a. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai; 

b. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan 

dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan 

embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan 

baru; dan 

c. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik 

pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak 

menyatukan fungsi irigasi untuk drainase. 

 Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (5)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (6)  

Upaya pengelolaan kawasan rawan kekeringan dilakukan 

dengan: 
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a. pembuatan sumur resapan; 

b. pengelolaan waduk, dam, maupun embung; dan 

c. pelarangan pembangunan bangunan fisik yang dapat 

mengakibatkan tertutupnya sumber mata air. 

 

 Ayat (7)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (8)  

 Cukup jelas. 

Pasal 27   

 Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

upaya penataan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi 

dilakukan dengan: 

a. penetapan fungsi lindung untuk daerah rawan bencana 

letusan gunung berapi; 

b. penataan kawasan terbangun pada daerah rawan bencana 

letusan gunung berapi; 

c. pengembangan sistem mitigasi bencana; 

d. penyiapan jalur evakuasi bencana; dan 

e. meminimalisasi lahan terbangun serta pengembangan 

bangunan tahan gempa. 

 Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

Pasal 28  

 Kawasan lindung di luar kawasan hutan yang memiliki kriteria 

fisiografi merupakan kawasan dengan kriteria: 

a. memiliki kelerengan lebih dari 40% 
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b. ketinggian lebih dari 2000 dpal 

c. skor kelas lahan lebih dari 175 

Pasal 29  

 Cukup jelas 

 

 

Pasal 30  

  Ayat (1)  

Penetapan Kawasan Hutan di Kabupaten berdasarkan 

SK.359/Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan 

Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 435/KPTS-

II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan 

Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

Upaya pengelolaan kawasan hutan produksi tetap dan hutan 

produksi terbatas dengan : 

a. pelaksanaan pola tata tanam serta pemilihan jenis yang 

menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun dari segi 

konservasi tanah dan air; 

b. melakukan percepatan reboisasi pada hutan produksi yang 

menunjukkan adanya tingkat kerapatan tegakan tanaman 

yang rendah; 

c. optimalisasi pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai 

ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja 

yang lebih banyak; 

d. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui 

pengembangan hutan kemasyarakatan; 

e. pengembangan dan diversifikasi penamanam jenis hutan 

sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu; 

dan 
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f. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem 

tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang 

mendukung keseimbangan alam. 

 Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

Pasal 31  

 Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

Upaya pengelolaan kawasan budidaya tanaman pangan meliputi: 

a. mempertahankan luasan sawah beririgasi teknis; 

b. pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya 

pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), 

dengan besaran perubahan maksimum 20% (dua puluh 

persen) dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan 

peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi 

irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan 

diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama; 

c. pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai 

lahan sawah berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih 

fungsi; dan 

d. sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara 

bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi 

teknis;  

 Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (5)  
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 Cukup jelas. 

 Ayat (6)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (7)  

 Cukup jelas. 

Pasal 32  

 Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

 

 Ayat (2)  

Upaya pengelolaan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan 

budidaya meliputi : 

a. pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha 

pengembangan perikanan tersebut; 

b. mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang 

memiliki potensi pengairan untuk perikanan; 

c. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman 

bakau untuk pemijahan ikan dan kelestarian ekosistem; 

d. untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan, 

perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya; dan 

e. pengaturan pembuangan limbah agar tidak mencemari usaha 

perikanan.  

 Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

Pasal 33  

 Ayat (1)  

Upaya pengelolaan kawasan pertambangan dengan: 

a. inventarisasi terhadap jenis penambangan yang bersifat 

informal maupun formal; 
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b. mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan 

geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; 

c. dilakukan pada lahan marginal untuk pengembangan 

komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi; 

d. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya 

dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah 

kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang 

ketat;  

e. menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk 

keperluan rehabilitasi/ reklamasi lahan bekas penambangan; 

f. meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu sebab dapat 

mengakibatkan kerusakan lingkungan; 

g. merehabilitasi/mereklamasi kawasan bekas penambangan 

sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan, dengan 

melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan 

lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan 

kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya 

lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian 

lingkungan hidup; 

h. meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan 

penyuluhan penambangan; dan 

i. membenahi tata usaha pengembangan dan penambangan 

oleh instansi terkait terutama perindustrian, pertambangan, 

perdagangan dan koperasi; 

 Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (5)  

 Cukup jelas. 
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Pasal 34   

 Ayat (1)  

Pengelolaan kawasan peruntukan industri, meliputi: 

a. pengolahan limbah industri khusus untuk kawasan industri 

harus memperhatikan kelestarian lingkungan; 

b. kawasan industri yang  akan dikembangkan diprediksi akan 

memiliki tarikan kegiatan lain yang besar dilakukan penataan 

kawasan industrinya secara khusus;  

c. pengembangan kawasan industri dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek ekologis dan pelestarian 

lingkungan; 

d. pengembangan kawasan industri harus didukung oleh 

adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan; 

e. Mengembangkan industri yang memiliki keterkaitan proses 

produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir 

serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan 

pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan 

lingkungan dan biaya aktivitas sosial; dan 

f. Setiap kegiatan industri harus menggunakan metoda atau 

teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan 

upaya pengelolaan dan pemantauan untuk meminimalisasi 

dampak yang mungkin timbul karena adanya kegiatan 

industri. 

 Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

Pasal 35  :   

 Ayat (1)  

Upaya pengelolaan kawasan pariwisata dilakukan dengan:  
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a. pembagian kawasan pengembangan agar dalam melakukan 

pengembangan dapat lebih terfokus, yang meliputi: 

1. Kawasan Unggulan 

Kawasan wisata ini memiliki obyek wisata langka disertai 

daya tarik wisata yang kuat, tidak dijumpai di wilayah 

lain serta sudah teruji oleh pasar domestik dan 

internasional yang mantap dan mampu memberikan 

dampak pembangunan secara cepat dan menyeluruh 

yaitu Pemandian Air Panas Guci; 

2. Kawasan Andalan 

Kawasan wisata ini merupakan kawasan wisata yang 

cukup potensial dikembangkan dan mampu menarik 

wisatawan yaitu kawasan wisata  Pantai Purwahamba 

Indah dan Waduk Cacaban.  

3. Kawasan Potensial Pengembangan 

Kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki potensi 

pengembangan tetapi saat ini belum dikembangkan 

karena memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas dan 

sarana pendukung yang meliputi Obyek wisata 

Kalibakung, Goa dan Makam kuno serta agrowisata di 

Kecamatan Bojong dan Bumijawa; 

b. menyambung dan mengembangkan dengan jaringan wisata 

nasional; 

c. mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan 

berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya, kerjasama 

wisata, dan peningkatan sarana-prasarana wisata sehingga 

menjadi salah satu tujuan wisata; 

d. obyek wisata alam dikembangkan dengan tetap menjaga dan 

melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek 

wisata; 

e. tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam 

seperti menebang pohon; 
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f. melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman 

mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut 

termasuk terumbu karang dan biota laut, yang dapat di 

jadikan obyek wisata taman laut; 

g. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah; 

h. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda 

bersejarah untuk menambah koleksi budaya; 

i. peningkatan pembangunan dan pengendalian pembangunan 

sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata 

alam, budaya dan minat khusus; 

j. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari 

urban/regional desain untuk keserasian lingkungan; dan 

k. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga 

kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing. 

 Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

Pasal 36   

 Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

Upaya pengelolaan kawasan permukiman perdesaan meliputi : 

a. memilih desa-desa potensial sebagai pusat pertumbuhan; 

b. mengembangkan aktivitas yang mendukung pertanian 

(agroindustri, agrobisnis, agrowisata dan agropolitan); dan 

c. peningkatan sumber daya manusia dan buatan, agar 

keberadaan manusia menjadi prioritas utama pengembangan 

wilayah pedesaan yang cenderung terbelakang. 
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 Ayat (3)  

Kawasan permukiman perkotaan mencakup wilayah 

pengembangan kota dengan kebijaksanaan pemanfaatan 

ruangnya didasarkan pada tujuan pengembangan sarana 

prasarana penunjangnya dengan penyusunan dan peninjauan 

kembali (evaluasi, revisi) rencana detail tata ruang kota.  

Upaya pengelolaan kawasan permukiman perkotaan meliputi : 

a. menentukan hirarki kota-kota sebagai pusat-pusat 

pengembangan wilayah kabupaten; 

b. pengembangan wilayah perkotaan dengan peningkatan fungsi 

dan peran kota-kota yang terbentuk dalam sistem perkotaan 

yang terintegrasi, dalam fungsi utama sebagai pusat 

pengembangan wilayah sekitarnya sesuai dengan hirarki 

kotanya, untuk membentuk struktur perkotaan yang dinamis 

dan terintegrasi; dan 

c. membuka kesempatan investasi keuangan dan jasa dalam 

usaha meningkatkan fungsi dan peran kota dengan 

meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang lebih 

memadai. 

Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain meliputi: 

a. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat 

menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan 

produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana 

permukiman; 

b. setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan 

masing-masing; 

c. permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, 

dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, 

halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis 

kegiatan usaha; 
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d. permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan 

dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan 

hortikultura, disertai pengolahan hasil;  

e. permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, 

basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan 

dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian;  

f. perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis 

ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan; 

g. permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian 

yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana 

permukiman yang memadai dan tidak menggunakan 

kawasan lindung maupun lahan sawah berkelanjutan; 

h. permukiman di ibukota Kabupaten, dan kawasan cepat 

tumbuh, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Kramat, 

Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Talang, penyediaan 

permukimannya selain disediakan oleh pengembang dan 

masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan kasiba/lisiba 

berdiri sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan 

pengembangan perumahan secara vertikal; 

i. membentuk klaster- klaster permukiman untuk menghindari 

penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, 

dan diantara klaster permukiman disediakan ruang terbuka 

hijau; 

j. pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan 

melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan; dan 

k. pengembangan permukiman kawasan khusus seperti 

penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, 

kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan 

infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan 

industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah 

lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata 

ruang. 
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Pasal 37    

 Cukup jelas. 

Pasal 38  

 Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Kawasan Agropolitan di Kabupaten antara lain adalah: 

a. Desa Sigedong di Kecamatan Bumijawa (Mata air Telaga 

Putri) sebagai pusat kawasan agrowisata; 

b. Desa Guci di Kecamatan Bumijawa (Obyek Wisata Guci) 

sebagai pusat kawasan agrowisata; 

c. Desa Suniarsih di Kecamatan Bojong (bumi 

perkemahan) sebagai pusat kawasan agrowisata; 

d. Desa Tuwel  di Kecamatan Bojong (kota tani utama) 

sebagai pusat kawasan sentra produksi; 

e. Desa Rembul di Kecamatan Bojong (kota tani) sebagai 

pusat kawasan sentra produksi; dan 

f. Desa Muncanglarang di Kecamatan Bumijawa (kota 

tani) sebagai pusat kawasan sentra produksi. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 
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Huruf f 

 Cukup jelas. 

 Ayat (5)  

 Cukup jelas. 

 Ayat (6)  

 Cukup jelas. 

Pasal 39   

 Cukup jelas. 

Pasal 40  

 Cukup jelas. 

Pasal 41  

 Cukup jelas. 

Pasal 42   

 Cukup jelas. 

Pasal 43  

 Cukup jelas. 

Pasal 44   

 Cukup jelas. 

Pasal 45   

 Cukup jelas. 

Pasal 46   

 Cukup jelas. 

Pasal 47    

 Cukup jelas. 

Pasal 48   

 Cukup jelas. 

Pasal 49   

 Cukup jelas. 

Pasal 50   

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2)  

 Cukup jelas.  
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Ayat (3)  

 Cukup jelas.  

Ayat (4)  

 Cukup jelas.  

Ayat (5)  

 Cukup jelas.  

Ayat (6)  

 Cukup jelas.  

Ayat (7)  

 Cukup jelas. 

Ayat (8)  

 Cukup jelas. 

Ayat (9)  

 Cukup jelas. 

Ayat (10)  

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Kawasan Siap Bangun (KASIBA) adalah sebidang tanah 

yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan 

perumahan dan permukiman skala besar (antara 3.000 - 

10.000 unit rumah) yang terbagi dalam satu Lisiba atau 

lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap 

dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan 

sekunder prasarana dan sarana lingkungan sesuai rencana 

tata ruang lingkungan dan memenuhi syarat pembakuan 

pelayanan prasarana dan sarana lingkungan. 
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 Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) adalah sebidang tanah 

yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri 

(kapasitas antara 1.000 - 3.000 unit rumah) yang telah 

dipersiapkan dan telah dilengkapi dengan prasarana 

lingkungan serta sesuai dengan persyaratan pembakuan 

tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

pelayanan lingkungan. 

 Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (LISIBA-BS) 

adalah Lisiba yang  bukan  merupakan bagian dari  Kasiba,  

yang dikelilingi  oleh  lingkungan  perumahan  yang  sudah 

terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-

fungsi lain dengan kapasitas 1.000-2.000 unit rumah. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Huruf g 

 Cukup jelas. 

Ayat (11)  

 Cukup jelas. 

Pasal 51   

 Cukup jelas. 

Pasal 52   

 Cukup jelas. 

Pasal 53   

 Cukup jelas. 

Pasal 54   

 Cukup jelas. 
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Pasal 55   

 Cukup jelas. 

Pasal 56   

 Cukup jelas. 

Pasal 57   

 Cukup jelas. 

Pasal 58   

 Cukup jelas. 

Pasal 59   

 Cukup jelas. 

Pasal 60   

 Cukup jelas. 

Pasal 61   

 Cukup jelas. 

Pasal 62   

 Cukup jelas. 

Pasal 63  

 Cukup jelas. 

Pasal 64   

 Cukup jelas. 

Pasal 65   

 Cukup jelas. 

Pasal 66   

 Cukup jelas. 

Pasal 67   

 Cukup jelas. 

Pasal 68   

 Cukup jelas. 

Pasal 69   

 Cukup jelas. 

Pasal 70   

 Cukup jelas. 

Pasal 71   

 Cukup jelas. 
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Pasal 72   

 Cukup jelas. 

Pasal 73   

 Cukup jelas. 

Pasal 74   

 Cukup jelas. 

Pasal 75   

 Cukup jelas. 

Pasal 76   

 Cukup jelas. 

Pasal 77   

 Cukup jelas. 

Pasal 78   

 Cukup jelas. 

Pasal 79   

 Cukup jelas. 

Pasal 80   

 Cukup jelas. 

Pasal 81   

 Cukup jelas. 
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