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KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR.

Menimbang

a.

b.

c.

bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo dengan
surat Nomor 005/0437 I 426.11212O2L, tanggal 27
September 2021 mengajukan Permohonan Validasi KLHS
RDTR WP Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2021-2041:
bahwa berdasarkan hasil pembahasan pra Validasi KLHS
RDTR WP Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2021-2041 tanggal 5 Agustus 2021 oleh Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jau,a Timur;
bahr,va berdasarkan hasil pembahasan teknis atas tindak
lanjut pembahasan validasi dokumen KLHS RDTR WP
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo tanggal 17
September 2O21 oieh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Jarva Timur;

d. bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jarva Timur tentang persetujuan Validasi Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan
Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2A2l-2O47.
Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2AO7 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Lemtraran Negara Republik indonesia Tahun

2OO9

Nomor IaO\;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523aj;
Undang-Undane

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SB7)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

5.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s67e);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (lembar Negara Republik Indonesia tahun
2016 Nomor 228\;

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2017
tentang Pecioman Pemberian Persetujuan Substansi
Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang

Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

L

9.

Nomor 69 tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
Peraturan Daerah Provinsi Jau.a Timur Nomor 1l
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkrat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur .Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan
LemLrareLn Daerah Provinsi Janva Timur Nomor 63);
PeraturaLn Daerah Provinsi Janva Timur Nomor 5 Tahun
2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wiiayah Provinsi
Jarna Tirnur Tahun 2O11-2031 (Lembar Daerah Provinsi
Jarva Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembar Daerah Provinsi Jar,l,aTimur Nomor 15);

10. Keputusan Gubernur Provinsi Jarra Timur Nomor

17 tentang Pendelegasian
Kervenangan Validasi Kajian Lingkungan Hidup
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Strategiri Kabupaten/ Kota.
I{EMUTUSKAN

:

Menetapkan,
KtrSATU

KEDUA

Kajian Linghungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) WP Kecamatan Kraksaan Kabupaten
Probolinggo Tahun 2021-2041, dinyatakan sesuai dengan
penjaminan kualitas.
Dokumen Ka.jian Lingkungan Hidup Strategis telah memuat
kajian terhadap
a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup untuk pembangunan;
b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan
hidup;
c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
:

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan

iklim;
f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
KETIGA

KLHS RDTR WP Kecamatan Kraksaan

Kabupaten

Probolinggo menetapkan
1. Isu Pembanqunan Berkelaniutan Prioritas
1) Terjadinya alih fungsi lahan;
2) Permukiman kumuh;
3) Kurangnya pengelolaan sanitasi
4) Kurangnvapengelolaan persampahan
:

5)
6i

Teq'adinya genangan
Terjadinya abrasi di pesisir pantai
2. Kebiiakan. Rencana dan/atau Proqram Prioritas
1) Penamtrahan kar.vasan perumahan dengan interrsitas
rendah, sedang hingga tinggi;
2) Penambahan kawasan perdagangan dan jasa;
3) Pengembangan karvasan serta pelayanan perkantoran;
4J Mengembangkan jalan lingkar WP Kecamatan
Kraksaan yang terdiri atas jalan lingkar utara dan
lingkar selatan;
5) Mengembangkan jalan tol;
6) MenSisii2kan sistem pengelolaan sampah terintegrasi

yang dilengkapi oleh Tempat Pemrosesan Akhir

dengan sistem Reuse, Reduce, Recycle (3R);
V) Pembangunan kann asan pusat perdagangan dan jasa
skala kota;
B) Pembangunan perumahan.
3. Rekomendasi Penyempurnaan Kebiiakan. Rencana dan
Program
1) Penambahan Kaw'asan Perumahan dengan intensitas
Rendah, Sedang hingga Tinggi
A. Perubahan/Penyesuaian ukuran, skala dan iokasi
yang lebih memenuhi pertimLrangan pemhrangunan
berkelanjutan. Pengembangan zor,a perumahan
diupayakan tidak berada pada area resapan air,
lahan produktif, zor,a lindung.
B. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan
adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan
pembangunan berkelanjutan
o Pembangunan zor'a perumahan perlu
memperhatikan aturan zonasi, Intensitas
bangunan (KDB/KLB/KDH/GSB) dan mitigasi
trencana;
r Penyediaan infrastruktur dasar _yang terintegrasi
clengan infrastruktur kota diantaranva jaringan
sanitasi, persampahan, drainase, air bersih,
listrik, telekomunikasi, hidrant dan taman
taman lingkungan.

atau rambu-rambu untuk
mempertahankan atau meningkatkan fungsi

C. Pemberian arahan
ekosistem

. Pengembangan zana perumahan

perlu
memperhatjkan da.va dukung dan daya tampung
lingkungan;
. Pengembangan zor,a perumahan harus
menghindari lahan pertanian pangan
berkelanjutan karena merupakan lahan yang
perlu dilindungi untuk mempertahankan
kebutuhan pangan di wilayah perencanaan;
r Pengembangan zorla perumahan perlu
menyediakan sistem pengelolaan limbah yang
baik, RTH 1.ang memadai serta sistem drainase
yang terintegrasi.
D. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi
dampak dan resiko lingkungan hidup
. Pengembangan zorra. perumahan di daerah
ral\ian abrasi dan gempa bumi dapat dilakukan
dengan rekayasa teknis berupa Konstruksi
bangunan sesuai dengan bencana;
. Pengembangan zofla perumahan di daerah
ra\ ''an banjir dapat dilakukan dengan rekal,asa
teknis berupa pembuatan kolam retensi, sumur
resapan, triopori, dan perbaikan saluran
drainase dan konstruksi bangunan tahan banjir;
r Sosialisasi tentang potensi bencana kepada

masl'arakat secara sistematis dan struktural
serta pembentukan Desa/Keiurahan Tangguh

2)

Bencana.
Penambahan Kar,vasan Perdagangan dan Jasa

A. Perubahan/penyesuaian ukuran. skala dan iokasi
yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan
berkelanjutan
. Pengembangan zofla perdagangan dan jasa
diupayakan tidak berada pada area resapan air,
lahan produktif dan zona lindung;
o Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala
kota dengan akses jalan minimal jalan lokal
primer:
. Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala
WP dengan akses jalan minimal jalan lokai
primer;
. Pengembangan zar.a perdagangan dan jasa skala
Sub WP dengan akses jalan minimal jalan
lingkungan primer.
B. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan
adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangari
pembangunan berkelanj utan ;
r Pembangunan zona perdagangan dan jasa perlu
memperhatikan aturan zonasi, intensitas
bangunan (KDBIKLB/KDH/GSB) dan mitigasi
bencana;

. Pengembangan sentra sentra PKL yang
terintegrasi dengan perdagangan dan jasa
lainnya;

.

.
.
.

Zona perdagangan dan jasa perlu diperlengkapi
dengan Pengembangan IPAL Lragi kawasan
perdagangan dan jasa yang menghasilkan
limbah;
Pengembangan RTH dalam bentuk taman, RTH
pejalan kaki pada zor,a perdagangan dan jasa;
Penyediaan lahan parkir dan lahan bongkar
muat dangan standar -vang berlaku umum untuk
setiap kegiatan atau bangunan di daerah;
Penyediaan jaringan air bersih, persampahan,
air limbah, drainase, hidrant, jaringan listrik dan
telekomunikasi"

atau rambu-rambu untuk
mempertahankan atau meningkatkan fi-rngsi

C. Pemberian arahan
ekosistem

r Rencana zor,a perdagangan dan jasa

o
.

r
.

perlu
memperhatikan daya dukung dan da1'a tampung
lingkungan di,*,i1ayah perencanaan;
Pengembangan perdagangan dan jasa dilakukan
tetap
memperhatikan kaidah-kaidah
pembangunan berkelanj utan ;
Pengembangan zor,a perdagangan dan jasa
harus menghindari alih fungsi lahan pertanian,
terutama lahan pertanian pangan berkelanjutan

karena merupakan lahan yang perlu dilindungi
untuk mempertahankan kebutuhan pangan;
Perlu pengendalian pemanfaatan air ball,ah
tanah;
Pengembangan zona perdagangan dan jasa yang
berada pada jasa ekosistem penyedia pangan
sangat tinggi perlu melakukan penggantian
lahan sanvah irigasi dan pembukaan baru pada

area pertanian lahan kering yang diikuti

.

o
.
r

.

pemkrangunan sistem jaringan irigasi baru _yang
dapat ditambahkan pada KRP kau.asan
peruntukan pertanian;
Pengembangan zot:,a perdagangan dan jasa
berada pada jasa ekosistem fungsi ternpat tinggal
dan ruang hidup sangat rendah maka per'lu
memperhatikan proporsi intensitas bangunan
(i<DB/ KLB/GSB/ KDH);
Pengembangan zorla perdagangan dan jasa
ketentuan/prosedur bagi pemanfaatan sumber
daya air yang ada di Kabupaten Probolinggo;
Pengembangan zorra perdagangan dan jasa
sebagai peneduh dan fiiter udara;
Pengembangan zofla perdagangan dan jasa perlu
pengaturan tata aliran air dan banjir sehingga
perlu memperhatikan ketersediaan RTH dan
sistem drainase yang baik;
Zona perdagangan dan jasa diu,ajibkan
menyediakan pengaturan air limbah domestik
yang baik.

D. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi
dampak dan risiko lingkungan hidup
o Pengembangan zorra perdagangan dan jasa di
daerah ra\ /an abrasi dan gempa bumi dapat

dilakukan dengan rekayasa teknis berupa

.

konstruksi bangunan sesuai dengan bencana;
Pengembangan zor,a perdagangan dan jasa di
daerah rawan bargir dapat dilakukan dengan
rekayasa teknis berupa pembuatan kolam
retensi, sumur resapan, biopori, dan perbaikan

saluran drainase dan konstruksi bangunan
tahan ba:rjir;

. Sosialisasi tentang potensi bencana kepada
masyarakat secara sistematis dan struktural
serta pembentukan Desa/Kelurahan Tanggr-rh
3)

Bencana.
Pengembangan Kanvasan Serta Pelayanan Perkantoran

A. Perubahan/penl,esuaian ukuran, skala dan iokasi
yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan
berkelanjutan
r Pengembangan zar,a perkantoran diupayakan
tidak berada pada area resapan air, lahan
produktif dan kawasan lindung;
r Pengembangan zarta perkantoran dengan akses
jalan minimal jalan lokal primer;
B. Perubahan atau penyesuaian proses. metode, dan
adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan
pembangunan berkelanj utan
r Pembangunan zorra perkantoran perlu
memperhatikan aturan zonasi, Intensitas
bangunan (KDB/KLB/KDH/GSBi dan mitigasi
bencana;

t Zatta perkantoran perlu diperlengkapi
r
.

dengan

pengembangan IPAL;
Pengembangan RTH dalam bentuk taman, RTH
pejalan kaki pada perkantoran;
Penyediaan parkir dangan standar ),,ang berlaku

umum untuk setiap kegiatan atau bangunan di

daerah;

r Penyediaan jaringan listrik,

teiekomunikasi,

jaringan air bersih, drainase, persampahan, air
iimbah.

atau rambu-rambu untuk
mempertahankan atau meningkatkan fungsi

C. Pemberian arahan

ekosistem
r Rencana zofla perkantoran perlu memperhatikan
daya dukung dan daya tampung lingkungan di
wilayah perencanaan;

. Pengembangan zor'a perkantoran dilakukan
tetap
memperhatikan kaidah-kaidah
pembangunan berkelanj utan

;

. Pengembangan zorra perkantoran harus
menghindari alih fungsi lahan pertanian,
terutama kawasan pertanian pangan
berkelanjutan karena merupakan kawasan yang

perlu dilindungi untuk

mempertahankan

kebutuhan pangan;

r Perlu pengendallan pemanfaatan air

bau,ah

tanah;

. Pengembangan zafla perkantoran

perlu
meiakukan penggantian lahan saw-ah irigasi dan
pembukaan baru pada area pertanian lahan
kering yang diikuti pembangunan sistem
jaringan irigasi baru yang dapat ditambahkan
pada KRP kawasan peruntukan pertanian;

. Pengembangan zor.a perkantoran perir-i
memperhatikan proporsi
intensitas
bangunan {KDB / KLB/ cSB/ KDH)

;

r Pengembangan zoria perkantoran

o

harus
terkendali sesuai dengan ketentuan/prosedur
bagi pemanfaatan sumber daya air yang ada di
Kabupaten Probolinggo ;
Pengembangan zona perkantoran perlu

menvediakan ruang terbuka hijau sebagai
peneduh dan filter udara;

. Pengembangan zorra perkantoran

perlu

pengaturan tata aliran air dan banjir sehingga
perlu memperhatikan ketersediaan RTH dan
sistem drainase yang baik;

o ZorLa perkantoran diwajibkan

menyediakan
pengaturan air limbah domestik yang baik.
D. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi
dampak dan risiko lingkungan hidup
r Pengembangan zofla perkantoran di daerah
rawan gempa bumi dapat dilakukan dengan
rekaya teknis trerupa konstruksi bangunan
sesuai dengan rencana;
. Pengembangan zorla perkantoran di daerah
ral,r",an banjir dapat dilakukan dengan rekayasa
teknis berupa pembuatan kolam retensi, sumur
resapan, biopori, dan perbaikan saluran
rlrainase dan konstruksi bangunan tahan banjir;
. Sosialisasi tentang potensi bencana kepada

masyarakat secara sistematis dan struktural
serta pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana.

4i Mengembangkan Jalan Lingkar WP

Kecamatan

Kraksaan yang Terdiri Atas Jalan Lingkar Utara dan
Lingkar Selatan
A. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan
adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan
pembangunan berkelanjutan

. Pembangunan jalan
lingkar
perlu
memperhatikan aturan zonasi, rumija dan
.
.

mitigasi bencana;
Pengembangan RTH dalam bentuk taman atau
lajur;
Penyediaan jaringan listrik, drainase,
persampahan.

B. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk
mempertahankan atau meningkatkan fungsi
ekosistem

o Rencana
r
.

pengembangan jalan lingkar perlu
memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan di wilayah perencanaan;
Rencana pengembangan jalan lingkar dilakukan
tetap
memperhatikan kaidah-kaidah
pembangunan berkelanj utan ;
Pengembangan jalan lingkar perlu melakukan
penggantian lahan sawah irigasi dan pembukaan

baru pada area pertanian lahan kering -yang
diikuti pembangunan sistem jaringan irigasi
baru yang dapat ditambahkan pada KRP
kanvasan peruntukan pertanian

o Rencana

;

.

pengembangan jalan lingkar perlu
memperhatikan peraturan tentang jalan seperti
rumija dst;
Rencana pengembangan jalan lingkar perlu

r

peneduh dan filter udara;
Rencana pengembangan

menvediakan ruang terbuka hijau sebagai

jalan lingkar

perlu

pengaturan tata aliran air dan banjir sehingga
perlu memperhatikan ketersediaan RTH dan
sistem drainase yang baik.

C. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi
dampak dan risiko lingkungan hidup
o Rencana pengembangan jalan lingkar di daerah
rawan gempa bumi dapat dilakukan dengan
rekayasa teknis berupa konstruksi bangunan

r

.

5)

sesuai dengan bencana;
Rencana pengembangan

jalan lingkar di daerah
ra\van banjir dapat dilakukan dengan rekayasa
teknis berupa pembuatan kolam retensi, sumur
resapan, triopori, dan perbaikan saluran
drainase dan konstruksi jalan tahan banjir;
Sosialisasi tentang potensi bencana kepada
masyarakat secara sistematis dan struktural
serta pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana.
Mengembangkan Jalan ToI

A. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan
adaptasi terhadap perkembangan iknu pengetahuan
dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan
pembangunan berkelanj utan

.

Pembangunan jalan tol perlu memperhatikan
aturan zonasi, rumija dan mitigasi bencana;

.

Pengembangan RTH dalam bentuk taman atau

lajur;

. Penyediaan jaringan

listrik,

drainase,

persampahan.

B. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk
mempertahankan atau meningkatkan fungsi
ekosistem

o Rencana pengembangan jalan tol
.
o

perlu
memperhatikan daya dukr_rng dan data tampung
lingkungan di rnilayah perencanaan;
Rencana pengembangan jalan tol dilakukan
tetap
memperhatikan kaidah-kaidah
pembangunan berkelanj utan ;
Pengembangan jalan tol perlu melakukan
penggantian lahan sau,,ah irigasi dan pembukaan
baru pada area pertanian lahan kering yang
diikuti pembangunan sistem jaringan irigasi

baru yang dapat ditambahkan pada

KRP

kaw'asan peruntukan pertanian;

. Rencana pengembangan jalan tol
r
.

periu
seperti

memperhatikan peraturan tentang jalan
rumija dst;
Rencana pengembangan jalan tol perlu
menl.ediakan ruang terbuka hijau sebagai
peneduh dan fiiter udara;
Rencana pengembangan jalan tol perlu
pengaturan tata aliran air dan banjir sehingga
perlu memperhatikan ketersediaan RTH dan
sistem drainase yang baik.

C. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi
dampak dan risiko lingkungan hidup
r Rencana pengembangan jalan tol di daerah
rawan gempa bumi dapat dilakukan dengan
rekavasa teknis berupa konstruksi bangunan
sesuai dengan bencana;

r Rencana

pengembangan jalan tol di daerah
ra\t,'an banjir dapat diiakukan dengan rekayasa
teknis berupa pembuatan kolam retensi, sumur
resapan, biopori, dan perbaikan saluran
drainase dan konstruksi jalan tahan banjir;

o Sosialisasi tentang potensi bencana kepada
masvarakat secara sistematis dan struktural
serta pembentukan Desa/Kelurahan

6)

Tangguh

Bencana.
Menyediakan Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi

yang Dilengkapi oleh Tempat Pemrosesan Akhir
dengan Sistem Reuse, Reduce, Recycle (3R)
A. Perubahan/penyesualan ukuran, skala dan lokasi
_vang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan
berkelanjutan. Pengembangan zona perumahan
diupayakan tidak berada pada area resapan air,
lahan produktif , zorla lindung;

B. Perubahan atau pen),esuaian proses, metode, dan

adaptasi terhadap perkembangan

ilmu
pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi
pertimbangan pembangunan berkelanjutan
. Pengembangan sarana dan prasarana
persampahan perlu memperhatikan aturan
zonasi, sistem pengelolaan 3R dan mitigasi
bencana;

. Penyediaan infrastruktur yang terintegrasi
dengan infrastruktur kota diantaranya TPS,
rumah kompos, bank sampah maupun TPA;
. Sistem yang digunakan di TPA diusahakan
controlled landfill atau sanltary landfilt.
C. Pemtrerian arahan atau rambu-rambu untuk
mempert.ahankan atau meningkatkan fungsi
ekosistem
. Pengembangan infrastruktur persampahan perlu
memperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan;

r Pengembangan infrastruktur persampahan
harus menghindari lahan pertanian pangan
berkelanjutan karena merupakan lahan ],ang

perlu dilindungi untuk
r

mempertahankan
keLrutuhan pangan di u,ilayah perencanaan;
Pengembangan infrastruktur persampahan periu

menyediakan sistem pengelolaan
terintegrasi.

-vang

D. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi
dampak dan risiko lingkungan hidup
. Pengembangan infrastruktur persampahan di
daerah ra\\.an abrasi dan gempa bumi dapat
dilakukan dengan rekayasa teknis berupa
konstruksi bangunan sesuai dengan bencana;
e Pengembangan infrastruktur persampahan di

daerah ra\.arl banlir dapat diiakukan dengan
rekayasa teknis berupa pembuatan koiam
retensi, sumur resapan, biopori, dan perbaikan
saluran drainase dan konstruksi bangunan
tahan banjir;

. Sosialisasi tentang potensi bencana kepada
masyarakat secara sistematis dan struktural
serta pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana.

7| Pembangunan

Kaw,asan Pusat Perdagangan dan Jasa
Skala Kota
A. Perubahanlpenyesuaian ukuran, skala dan lokasi
yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan
berkelan"jutan
r Pengembangan zor:.a perdagangan dan jasa
diupayakan tidak berada pada area resapan air,
lahan produktif dan zona lindung;
o Pengembangan zar,a perdagangan dan Jasa
Skala Kota dengan akses jalan minimal jalan
lokal primer;

.

Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala

WP dengan akses jalan minimal jalan lokai
primer;

.

Pengembangan zor'a perdagangan dan jasa skala

Sub WP dengan akses jalan minimal jalan
lingkungan primer.

B. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan
adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan
pemban gunan berkeianju tan
r Pembangunan zorra perdagangan dan jasa perlu

memperhatikan aturan zonasi, Intensitas
bangunan {KDB/KLB/KDH/GSB) dan mitigasi
bencana;

o Pengembangan sentra sentra PKL yang
terintegrasi dengan perdagangan dan jasa
.

r
.
.

lainnr.a;
Zona perdagangan dan jasa perlu diperlengkapi
dengan PengemLrangan IPAL bagi kawasan
perdagangan dan jasa yang menghasilkan
limbah;
Pengembangan RTH dalam bentuk taman, RTH
pejalan kaki pada zorla perdagangan dan jasa;
Penyediaan lahan parkir dan lahan bongkar
muat dangan standar yang trerlaku umum untuk
setiap kegiatan atau trangunan di daerah;
Penyediaan jaringan air bersih, persampahan,
air limbah, drainase, hidrant, jaringan listrik dan
telekomunikasi.

atau rambu- rambu untuk
mempertahankan atau meningkatkan fungsi

C. Pemberian arahan
ekosistem

o Rencana zot\a perdagangan dan jasa
r
e

o
o

perlu
rnemperhatikan daya dukung dan dal,a tampung
lingkungan di wilayah perencanaan;
Pengembangan perdagangan dan jasa dilakukan
memperhatikan kaidah-kaidah
tetap
pembangunan berkeianj utan ;
Pengembangan zor,a perdagangan dan jasa
harus menghindari alih fungsi lahan pertanian,
terutama lahan pertanian pangan berkelanjutan
karena merupakan iahan -vang perlu dilindungi
untuk mempertahankan kebutuhan pangan;
Perlu pengendalian pemanfaatan air bau,ah
tanah;
Pengembangan zorra perdagangan dan jasa _r,ang
ber:ada pada jasa ekosistem penyedia pangan
sangat tinggi perlu melakukan penggantian
lahan
sar.r,ah
irigasi
dan
pembukaan baru pada area pertanian lahan
kering yang diikuti pembangunan sistem
jaringan irigasi baru yang dapat ditambahkan
pada KRP kawasan peruntukan pertanian;

.

Pengembangan zona perdagangan dan jasa
berada pada jasa ekosistem fungsi tempat tinggal
dan ruang hidup sangat rendah maka perlu
memperhatikan proporsi intensitas bangunan
(KDB/ KLB/GSB/ KDH);
. Pengembangan zor,a perdagangan dan jasa
harus
terkendali sesuai
dengan
ketentuan/prosedur bagi pemanfaatan sumber
da5,2 air yang ada di Kabupaten
Proboiinggo;
. Pengembangan zorra perdagangan dan jasa
sebagai peneduh dan filter udara;
r Pengembangan zor,a perdagangan dan jasa perlu
pengaturan tata aliran air dan ban3ir
sehingga perlu memperhatikan ketersediaan
RTH dan sistem drainase yang baik;
o Zotta perdagangan dan jasa diwajibkan
menyediakan pengaturan air limbah domestik
!-ang baik.
D. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi
dampak dan risiko lingkungan hidup
. Pengembangan zor:.a perdagangan dan jasa di
daerah ral,.an abrasi dan gempa bumi dapat
dilakukan dengan rekayasa teknis berupa
Konstruksi bangunan sesuai dengan bencana;
r Pengembangan zol1a perdagangan dan jasa di
daerah ravvan banjir dapat dilakukan dengan
rekayasa teknis berupa pembuatan kolam
retensi, sumur resapan, biopori, dan perbaikan
saluran drainase dan konstruksi bangunan
tahan banjir;
. Sosialisasi tentang potensi bencana kepada

masyarakat secara sistematis dan struktural
serta pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana.

8) Pembangunan Perumahan
A, Perubahan/penyesuaian ukuran, skala dan iokasi

yang

lebrih

memenuhi

pertimbangan
pembangunan berkelanjutan. Pengembangan zorla
perumahan diupayakan tidak berada pada area
resapan air, lahan produktif ) zorra lindung;
B. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan
adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan
pembangu nan berkelanjutan
. Pembangunan zor'a perumahan perlu
memperhatikan aturan zonasi, intensitas
bangunan (KDB/KLB/KDH/GSB) dan rnitigasi
bencana;
. Penyediaan infrastruktur dasar yang terintegrasi
dengan infrastruktur Kota diantaranya jaringan

sanitasi, persampahan, drainase, air

listrik, telekomunikasi, hidrant dan
taman lingkungan.

krersih,

taman-

atau rambu-rambu untuk
mempertahankan atau meningkatkan fungsi

C. Pemberian arahan
ekosistem

r Pengembangan zorla perumahan

perlu
memperhatikan daya dukung dan daya tampung
iingkungan;
r Pengembangan zor,a perumahan harus
menghindari lahan pertanian pangan
er:kelanjutan karena merupakan lahan yang
perlu dilindungi untuk mempertahankan
kebutuhan pangan di wilaSrah perencanaan;
. Pengembangan zona perumahan perlu
menyediakan sistem pengelolaan limtrah yang
baik RTH yang memadai serta sistem drainase
)ang terintegrasi.
D. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi
dampak dan risiko Lingkungan Hidup
. Pengembangan zor.a perumahan di daerah
rawan abrasi dan gempa bumi dapat dilakukan

dengan rekayasa teknis berupa konstruksi

e

bangunan seuai dengan bencana;
Pengembangan zor,a perumahan di daerah
ra\ ran Lranjir dapat dilakukan dengan rekayasa
teknjs berupa pembuatan kolam retensi, sumur
resapan, biopori, dan perbaikan saluran
drainase dan konstruksi bangunan tahan banjir;

r Sosialisasi tentang potensi bencana kepada
masyarakat secara sistematis dan struktural
serta pembentukan Desa/Kelurahan

Tangguh

Bencana.
KBEMPAT

Hasil perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan,
rencana dan/atau program dalam dokumen KLHS RDTR WP
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dijadikan

dasar rekomendasi perbaikan untuk
keputusan kebijakan, rencana danf atau

terintegrasi dengan prinsip-prinsip

pengambilan
program )'ang
pemLrangunan

berkelanjutan.
KELIN4A

Masa berlaku Ka.lian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Kecamatan Kraksaan
Kabupaten Probolinggo sama dengan masa berlaku RDTR.

KEENAM

Validasi KLHS RDTR WP Kecamatan Kraksaan Kabupat.en
Probolinggo Tahun 2O21-2O41 menetapkan langkah*
iangkah yang wajib ditindaklanjuti, yaitu:
a. Penyempurnaan kqian daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup dalam skala detail dengan lingkup yang
memadai;
Lr. Pen;,usunan simulasi dan modeling skenario KRP secara
lebih komprehensif dengan kajian sosial, ekonomi dan
ekologis;
c. Pengurangan terhadap kegiatan eksisting yang dapat

menyebabkan penurunan dan terlampauinya
dukung dan daya tampung;

da1,'a

d. Penyusunan

peraturan bupati untuk pengendalian

lingkungan bagi r,r.ilayah-wilayah dengan daya dukung
dan daya tampung lingkungan dalam kondisi terlampaui;
e. Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL dilakukan dengan

mempertimbangkan terpenuhin5,a daya dukung
tampung lingkungan hidup;

da1,a

f. Pengembangan perencanaan infrastruktur, agar
mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta
memperhatikan kondisi geologis, hidrogeologis, dan
kerentanan bencana geologis.
KETUJUH

Melakukan revieu- hasil kajian KLHS kembaii dalam
u'aktu 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan hasil
validasi sesuai yang termuat dalam point KEENAM.
b. Pemerintah daerah diharapkan melakukan pemantallan
dan penga\lrasan ketat terhadap peiaksanaan
pemanfaatan ruang dengan menggllnakan informasi
tersebut untuk menentukan langkah-langkah koreksi
a.

kebijakan RDTR.
KBDELAPAN

Apabrila hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLHS

menyatakan daya dukung dan daya tampung terlampaui,
sebagaimana Pasal 17 ayat {21 Undang-Undang Nomor 32
tahun 2AO9 maka:
a. kebijakan, rencana danf atau program (KRP) pada RDTR
WP Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun
2027-2A41 wajib dilakukan penyempurnaan dokumen
sesuai arahan rekomendasl KLHS;
b. segala usaha dan/atau kegiatan y'ang telah melarnpaui
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak
diperbolehkan.
KESEMBiLAN

Apairila terdapat perubahan terhadap Kebijakan, Rencana,
danf atau Program dalam RDTR WP Kecamatan Kraksaan,
maka KLHS rvajib dilakukan peninjauan kembali bersama
dengan perubahan dokumen Kebijakan, Rencana dan/atau
Program.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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