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NOTULENSI 

Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Morowali tentang 
RDTR Kawasan Kolono dan Sekitarnya, Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato tentang RDTR 

Kawasan Perkotaan Paguat, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya tentang RDTR Kawasan 
Perkotaan Sungai Kakap 

Jakarta, 21 Februari 2022 

 

Waktu : 13.00 WIB – selesai 
Tempat : Hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah 
Pembukaan : Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM (Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang) 
Pimpinan : Dr.Ir. Abdul Kamarzuki, MPM (Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang) 
Pembicara :  Bupati Kabupaten Morowali, Walikota Mataram, Bupati Kabupaten Pohuwato dan Bupati 

Kabupaten Tanah Bumbu 
Moderator : Dir. Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II (Rahma Julianti, S.T, M.Sc)  
Peserta : K/L, OPD Provinsi, OPD Kabupaten  

No. Nama/Penanggap Masukan/Komentar 
1.  Paparan oleh Plt. Dirjen 

● Penyusunan RDTR ini dikawal oleh kementerian ATR 
bekerjasama dengan KPK dan Ditjen Bangda Kemendagri 

●  RDTR ini digunakan sebagai alat perizinan dasar 
● Salah satu persyaratan adalah KKPR namun RDTR adalah 

yang paling penting adalah RDTR nya 
● Kalau sudah ada RDTR nanti perizinannya dapat terbit 

dalam 1 hari kerja melalui KKPR inilah pentingnya 
keberadaan RDTR  

● Dalam PP 21 ada argo dalam proses persub sejak kickoff 
pada pertemuan hari ini selama 20 hari kerja hingga 
keluarnya surat persub, apabila melebihi ketentuan waktu 
tersebut maka perlu memulai dari awal. 

● DPRD ikut dilibatkan dalam pertemuan linsek ini dan jika 
ada aspirasi dari DPRD juga perlu diakomodir supaya tidak 
ada masalah di kemudian hari 

● Kita perlu memperhatikan Peta Indikasi Tumpang Tindih 
IGT (PITTI). Kalau suatu daerah ada terindikasi 
permasalahan PITTI maka revisi RTR nya tidak bisa 
berjalan sendiri 

● Jika surat persub sudah terbit maka harus ditetapkan 
menjadi Perkada 1 bulan setelahnya 

● Lahan baku sawah perlu sangat jelas disepakati. Perlu 
diperhatikan karena nantinya RDTR ini mengunci. Sawah 
yang masih produktif dan memiliki irigasi teknis sebaiknya 
tidak dialih fungsi, dan apabila dilakukan alih fungsi perlu 
mempertimbangkan beberapa poin pengecualian. Hanya 
saja kepala daerah perlu memberikan insentif kepada 
pemilik lahan. 
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No. Nama/Penanggap Masukan/Komentar 
2.  Wakil Bupati Pohuwato ● Penataan ruang dilakukan untuk menyelaraskan 

hubungan masyarakat dengan lingkungan, dan 
meminimalisir risiko bencana alam dan non  alam. 

● Setiap pemda wajib menyelaraskan RDTR dalam OSS 
untuk akselerasi investasi. Kabupaten Pohuwato dalam 
konstelasi pembangunan nasional, mengacu pada RPJPM 
Pulau Sulawesi berorientasi pada pertanian, perikanan, 
logam dasar, dan pariwisata.  

● Sejalan dengan pengembangan Provinsi Gorontalo, 
Kabupaten Pohuwato berorientasi pada upaya memicu 
intensitas pengembangan ekonomi wilayah yang memiliki 
nilai strategis.  

- Pusat Industri Pengolahan 
- Pusat pengembangan wisata alam dan budaya 
- Pusat distribusi barang penumpang 
- Pusat perkotaan pemerintah, pendidikan, 

kesehatan, pemerintahan dan perumahan dengan 
basis manajemen bencana 

- Pusat pertanian perkebunan perikanan 
- Pusat perdagangan jasa 
- Pusat pertahanan keamanan  

● Dalam RTRW Provinsi Gorontalo, Kawasan Paguat 
ditetapkan sebagai sistem perkotaan yaitu PKL Paguat 
yang berbasis industri dan wisata berbasis lingkungan dan 
tangguh bencana. 

● Wilayah perencanaan seluas 3085,79 Ha 
● Terdapat jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan 

perkotaan yaitu Terminal 42 – Paguat dan Terminal Isimu 
– Paguat 

● Kawasan peruntukan  pertanian dengan komoditas 
tanaman pangan dan holtikultura di Kecamatan Paguat 

● Terdapat kawasan peruntukan perikanan laut di 
Kecamatan Paguat 

● Kawasan strategis pariwisata yang dapat dikembangkan 
meliputi Pantai Libuo di Kecamatan Paguat 

● Isu strategis meliputi: 
- Pengembangan kawasan wisata meliputi Wisata 

Pantai Maleo, Wisata Pantai Libuo, dan Wisata 
Kota Tua 

- Pengembangan kawasan peruntukan industri 
- Pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan 

industri penumpang dan barang 
- Pengembangan infrastruktur energi 
- Pengembangan kawasan perkebunan 
- Mempertahankan Lahan Sawah di kawasan 

perkotaan 
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No. Nama/Penanggap Masukan/Komentar 
- Kawasan limitasi (rawan bencana) likuifaksi tinggi 

dan banjir tinggi 
- Belum tersedia IPAL Kawasan 
- Belum tersedia terminal penumpang tipe C 
- Kebutuhan pemenuhan air minum masih rendah 

apabila kawasan peruntukan industri telah 
berfungsi 

- Rendahnya pemenuhan pelayanan sanitasi 
lingkungan 

● Rencana struktur ruang terbagi dalam 3 SWP (A, B dan C) 
● Proporsi kawasan lindung 14,73% dan kawasan budidaya 

85,27% 
● Proporsi RTH mencapai 19,74% , tidak mencapai 

komposisi minimal 
● Luas kavling minimum telah disepakati 
● Diharapkan segera diterbitkan surat persub  
● Berharap agar Perkada RDTR Kawasan Perkotaan Paguat 

segera diundangkan  
● Diharapkan program pembangunan lebih terarah dan 

terukur agar memudahkan investasi di Kabupaten 
Pohuwato 

● Kawasan perkotaan Paguat siap menerima investasi 
melalui RDTR 

3.  Wakil Bupati Morowali ● Kolono adalah satu dari 9 ibukota kecamatan di Morowali. 
Kawasan ini merupakan kawasan industri dan 
pertambangan. Terdapat beberapa perusahaan tambang 
yang beroperasi. 

● Kabupaten morowali berpotensi pertambangan  nikel, 
salah satunya Kolono.  

● RDTR diperlukan untuk menata pemanfaatan ruang dan  
penerbitan izin. 

● Pertambangan memberikan dampak terhadap 
lingkungan. 

● Tidak hanya ambisi ekonomi melainkan juga terkait 
ketahanan pangan. 

● Hal ini mendasari keinginan agar RDTR segera diselesaikan 
agar memiliki landasan hukum untuk penataan kawasan 
Kolono.  

 

4.  Dir. Bina Perencanaan Tata 
Ruang Daerah Wilayah II (Rahma 
Julianti, S.T, M.Sc) 

● RDTR Kawasan Perkotaan Paguat dengan luas wilayah 
perencanaan sekitar 3.085ha meliputi 11 Desa di 
Kecamatan Paguat  

● RDTR Kawasan Kolono dengan luas wilayah perencanaan 
sekitar 3.200ha mencakup 8 kelurahan di Kecamatan 
Bungku Timur 
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No. Nama/Penanggap Masukan/Komentar 
● RDTR Kawasan Sungai Kakap dengan luas wilayah 

perencanaan mencapai 6.900ha 
● Telah dilakukan evaluasi 7 muatan strategis pada RDTR 

Kawasan Perkotaan Paguat dan RDTR Kawasan Kolono 
dimana seluruhnya telah mendapat berita acara 
rekomendasi BIG dan validasi KLHS. 

● Telah dilakukan evaluasi terhadap RTH, KSN, Kawasan 
hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, (kalau 
sudah ditetapkan LP2B dipertahankan terutama jika telah 
terdapat jaringan irigasi teknis), manajemen bencana, 
garis pantai, batas daerah dan PITTI 

● Masukan/penyempurnaan terkait RDTR dari berbagai 
kementerian dan lembaga, pertama dari Direktorat 
Toponimi dan  Batas daerah Kemendagri 

5.    

SESI DISKUSI 
6.  Direktorat Toponimi dan  Batas 

Daerah - Kemendagri 
● Pertama, terkait Kabupaten Pohuwato, secara garis batas 

tidak terdapat masalah yang berbatasan dengan Provinsi 
Sulawesi Tengah dan Gorontalo, sudah ada dasar hukum 
Permendagri No.91/2014 yang mengatur perbatasan di 
sebelah utara, dan Permendagri No.32/2016 yang 
mengatur perbatasan di sisi timur. Perbatasan di sisi barat 
dan selatan telah ada kesepakatan sehingga tidak ada 
koreksi. 

● Hal yang menjadi catatan, pertama, terdapat 
ketidaksesuaian di Perda nama Desa Buhu Jaya dalam 
Permendagri No.72 (No.58/2001) dulu ditulis terpisah, 
namun di dokumen RDTR tertulis menggabung, sehingga 
diperlukan konsistensi penulisan. 

● Kedua, kesesuaian Kabupaten Pohuwato dalam UU 
No.6/2003 untuk garis batas antar kabupaten tidak ada 
masalah, namun ada 3 pulau: Pulau Oyintha, Taludahe dan 
Oluwo, yang berdasarkan pada Peraturan Kepala BIG 
No.51/2021 tentang Nama Rupa Bumi tahun 2021 masuk 
pada Kabupaten Boalemo. 

● Kemendagri melalui Lampiran Permendagri No.58/2021 
telah meregistrasi Pulau Oyintha, Taludahe dan Oluwo ke 
dalam wilayah administrasi Kabupaten Boalemo.  

● Mulai tahun 2022 seluruh pulau yang telah diregistrasi 
dan diverifikasi masuk ke sistem Gasetir sudah dilaporkan 
ke PBB dan diberi register/kode wilayah. Pulau ini 
diregister agar dapat ditelusuri jika terdapat 
permasalahan cakupan wilayah. 

● Terdapat kesalahan penulisan zona grid UTM, yang benar 
adalah Zona UTM utara, bukan UTM selatan  

● Terdapat garis pantai yang bergeser di Desa Maleo dan 
Desa Bumbulan. Silakan disesuaikan kembali garis mana 
yang akan digunakan, apakah dari BIG atau hasil 
identifikasi dengan adanya pelabuhan 
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No. Nama/Penanggap Masukan/Komentar 
● Untuk Morowali perlu diperjelas garis pantainya dalam 

skala 1:5.000 terlihat garis pantainya terlalu menjorok dan 
perlu dikoreksi 

● Untuk Kubu Raya ada koreksi batas daerah dengan 
Kabupaten Mempawah dan perlu penyesuaian 

 
7.  Direktorat Sinkronisasi Urusan 

Pemerintahan Daerah I - 
Kemendagri 

● Perlu diperhatikan jangka waktu penetapan Perkada 
sesuai PP No.21/2021 yaitu paling lama 1 bulan sejak 
penerbitan Persub dan itu sudah termasuk pelaksanaan 
fasilitasi Ranperkada RDTR oleh Gubernur (sesuai dengan 
Permendagri 120/2018, dan Permendagri No.80/2015) 

● Sesuai Pasal 251 dalam UU 23/2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, bahwa peraturan tidak boleh 
bertentangan dengan pertaturan yang lebih tinggi.  

● Perlu ada perbaikan dalam konsideran mengingat dengan 
menambahkan peraturan yang berkaitan langsung 
dengan substansi yang diatur dalam UU No.26/2007 
bahwa penataan ruang bersifat hierarkis komplementaris.  

● PP No.5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko perlu ditambahkan dalam 
konsideran mengingat. 

8.  Asisten Deputi  Pengembangan 
Wilayah - Sekretariat Kabinet 

● Kolono dan Pahuwato diproritaskan untuk OSS (termasuk 
dalam 75 RDTR prioritas) sehingga perlu didorong untuk 
penyelesaiannya, untuk Kubu Raya prioritas untuk Ibukota 
Kabupaten Kubu Raya namun Sungai Kakap diajukan rakor 
linsek terlebih dahulu. 

● Untuk RDTR Kawasan Kolono:  
- Pada bagian konsideran menimbang sebaiknya 

dibuat satu poin saja yang memuat ketentuan 
Pasal 55 ayat 5 PP No.21/2021 dan penyusunan 
Perda Kab. Morowali 

- Pada konsideran mengingat UU No.12/2011 
dihapus saja 

- Pada rencana struktur dan pola ruang: pangkalan 
pendaratan ikan dituliskan  nama pelabuhannya, 
jika pelabuhan Bungku adalah yang dimaksud 
maka disebutkan 

- Bagian ketentuan pemanfaatan ruang dan 
peraturan zonasi, pada bagian instansi pelaksana 
disesuaikan dengan Permen ATR No.11/2021 
yang memuat satuan kerja perangkat daerah, 
dinas teknis terkait, kementerian/lembaga swasta 
dan/atau masyarakat 

- Ada beberapa template yang disediakan dan 
dapat diacu untuk revisi RDTR, seperti bagian 
Kelembagaan menyesuaikan Pasal 47 dan 
ketentuan peralihan 

● Untuk RDTR Kawasan Paguat: 
- Pada bagian konsideran: memiliki catatan yang 

sama dengan Kolono 
- Bagian struktur dan  pola ruang: pada Pasal 6 ayat 

1(c) ‘pusat lingkungan’ diganti menjadi ‘pusat 
pelayanan lingkungan’ 



6| Rakoor Linsek dalam Rangka Pembahasan Rancangan Perbub                                                     Jakarta, 21 Februari 2022 

No. Nama/Penanggap Masukan/Komentar 
- Pada rencana jaringan transportasi disebutkan 

panjang jalan disebutkan dalam satuan kilometer 
sesuai dengan delineasi WP 

- Teminal disebutkan nama terminalnya 
- Pelabuhan kelas 1 disebutkan nama 

pelabuhannya 
- Bagian pelabuhan penumpang regional 

disebutkan namanya. Setelah diperiksa hanya ada 
pelabuhan Bungkulan (pelabuhan  lokal), jika 
memang ini yang dimaksud maka dituliskan 
berikut dengan kondisi eksistingnya, apakah 
terdapat peningkatan status dari lokal ke regional 
(diperlukan koordinasi dengan kemenhub) 

- Dari Kemenhub No.432/2017, diketahui terdapat 
3 rencana pelabuhan: Lemito, Popayato, Marisa, 
ketiganya berstatus pelabuhan lokal. Dari ketiga 
pelabuhan tersebut mana yang masuk pada 
delineasi WP dan sejauh mana status rencana 
pengembangannya.  

- Pangkalan pendaratan ikan disebutkan namanya  
- Pada Pasal 38 disediakan template pelaksanaan 

konfirmasi KKPR  
- Sumber pendanaan pada Pasal 39 ayat 4 agar 

menambahkan swasta dan masyarakat 
- Instansi pelaksana catatan koreksi sama dengan 

RDTR Kolono 
- Pasal 52 tentang Zona Banjir, merujuk klasifikasi 

I,T, dan B diketahui tidak ada perbedaan silakan 
diperiksa kembali dan disesuaikan. 

● Untuk RDTR Kawasan Sungai Kakap: 
- Bagian konsideran memiliki catatan koreksi yang 

sama dengan RDTR Kolono 
- Pada bagian struktur dan pola ruang,  ‘pusat 

lingkungan’ diganti dengan ‘pusat pelayanan 
lingkungan’ 

- Bagian rencana struktur ruang diperdetail nama 
jalan, panjang jalan, dan lokasi, adapun 
penyebutan arteri primer/kolektor primer 
disesuaikan dengan KepmenPUPR No.248/2015 

- Pelabuhan perikanan Sungai Kakap diperiksa 
kembali apakah benar di luar delineasi WP karena 
tidak tercantum di RDTR 

- Bagian ketentuan pemanfaatan ruang dan 
penataan zonasi Pasal 39 diperinci waktu dan 
tahapan perencanaan, sumber pendanaan, 
instansi pelaksana, dan insentif menyesuaikan 
dengan catatan pada RDTR lain 

- Bagian kelembagaan menyesuaikan dengan 
catatan pada RDTR lain 

 
9.  Direktorat Wilayah Pertanahan 

Ditjen Strategi Pertahanan – 
Kemenhan 

Catatan berlaku untuk ketiga wilayah RDTR 

● Pertama, ada pasal-pasal dalam Ranperbup dan tata ruang 
apakah telah dicantumkan lokasi-lokasi untuk daerah 
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No. Nama/Penanggap Masukan/Komentar 
pertahanan, misalnya seperti Koramil 16 di Kecamatan 
Paguat, Pahuwato, lalu fasilitas pos pengamatan Sungai 
Kakap di Sungai Kakap. Detail disampaikan secara tertulis. 

● Pada Pasal 1 No.54, disebutkan adanya zona pertahanan 
keamanan. Apakah hal ini sudah menjadi definisi ATR/BPN  
terkait zona hankam? Definisi zona pertahanan keamanan 
adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
menjamin kegiatan dan pengembangan bidang 
pertahanan keamanan seperti pangkalan militer, instalasi 
militer dan sebagainya 

● Pada konsideran mengingat PP 68/2014 tentang Penataan 
Wilayah Pertahanan Negara, lebih detail disampaikan 
dalam catatan tertulis.  

10.  BRIN ● Menyediakan data dan citra satelit mudah-mudahan telah 
dimanfaatkan untuk penyusunan RDTR 

● Mengonfirmasi validasi data apakah sudah melalui proses 
orthorektifikasi dengan pendampingan BIG 

11.  Dir. Bina Perencanaan Tata 
Ruang Daerah Wilayah II (Rahma 
Julianti, S.T, M.Sc) 

Dikonfirmasi bahwa untuk 75 RDTR OSS telah bekerjasama dengan 
BIG untuk penyusunan peta dasar. Seluruhnya telah mendapat 
Berita Acara rekomendasi dari BIG sehingga proses penyusunan 
RDTR untuk 75 lokasi telah sesuai standar yang berlaku. 

12.  Kabupaten Morowali Siap untuk menyempurnakan berdasarkan masukan-masukan 
yang diterima 

13.  Kabupaten Pohuwato ● Apresiasi mendalam pada seluruh narasumber. Catatan 
akan menjadi motivasi perbaikan untuk perkembangan 
daerah dan penyusunan RDTR. 

● Terkait catatan dari Kemendagri atas adanya 3 pulau yang 
masuk kabupaten Boalemo akan disesuaikan dengan 
catatan yang diberikan 

● Nama desa adalah bahasa lokal, sehingga ‘Buhu jaya’ 
dituliskan terpisah 

● Dari kemendagri terkait garis pantai: akan dipertegas 
mana yang akan dipakai karena masih kewenangan 
Pemda 

● Mengonfirmasi terkait 20 hari sejak hari ini untuk  
persetujuan substansi, Perkada  RDTR 30 hari. Regulasi ini 
adalah sebuah kemutlakan. Seluruh produk hukum daerah 
itu difasilitasi, namun sebelumnya perlu diharmonisasi 
oleh kemenkumham. Jangan sampai daerah dan pusat 
terjadi ketidakharmonisan/ketidaksepahaman mengingat 
waktu yang terbatas.  

14.  Dir. Bina Perencanaan Tata 
Ruang Daerah Wilayah II (Rahma 
Julianti, S.T, M.Sc) 

● RDTR Perkotaan Paguat status hutan mengunakan SK 
KLHK 6030 tahun 2017 dan terdapat SK TORA terkait 
peruntukan kawasan hutan berdasarkan surat dari Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 15 No. S336 tahun  
2020 
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No. Nama/Penanggap Masukan/Komentar 
● RDTR Perkotaan Paguat terdapat beberapa Kawasan 

hutan yang menerapkan mekanisme holding zone 
● Untuk Kawasan hutan terdapat Hutan Lindung, Hutan 

Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 
● Untuk RDTR Kolono dan Kubu Raya tidak termasuk dalam 

SK Kawasan Hutan 

15.  
Direktorat Pengukuhan dan 
Penataan Kawasan Hutan 

Ditjen Planologi Kehutanan dan 
Tata Lingkungan – KLHK 

(Bu Watty) 

● Kabupaten Morowali dan Kubu Raya tidak terdapat 
Kawasan hutan 

● Posisi Hutan Lindung dalam pola ruang termasuk dalam 
Kawasan Lindung, sedangkan Hutan Produksi Tetap dan 
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi termasuk Kawasan 
Budidaya 

● Proses pengintegrasian diatur dalam PP No.21/2021 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam pasal 
66, 73, 80, 89 

● Pengintegrasian Kawasan hutan menggunakan delineasi 
Kawasan hutan termutakhir yang ditetapkan oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kehutanan, sudah terdapat SK tahun 2021 terbaru 

● Perubahan kawasan hutan dan penggunaan kawasan 
hutan dalam PP 21/2021 pasal 109(2), 124(2) dan 143(2) 
bahwa perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan 
untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan 
berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang 
kehutanan, di mana kegiatan pemanfaatan ruang 
dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan 
berusaha 

● Terdapat pengecualian untuk Proyek Strategis Nasional  
● IGT Kawasan Hutan menggunakan Keputusan menLHK No. 

6621/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 
Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan 
Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo  

● Untuk  Kolono menggunakan Keputusan menLHK No. 
6624/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 
Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan 
Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah 

● Untuk  Kubub Raya menggunakan Keputusan menLHK No. 
6630/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 
Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan 
Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat 

● Dicantumkan dalam peta Pola ruang sebagai Lampiran 
perbup Pohuwato 

● RDTR Paguat sebelumnya menggunakan mekanisme 
holding zone, setelah peraturan baru tidak berlaku. 
Setelah UUCK sudah tidak dikenal lagi mekanisme holding 
zone. Mekanisme yang baru hanya perubahan parsial atau 
pegintegrasian saat perubahan di tingkat  Provinsi 

● Untuk usulan perubahan peruntukan hutan lindung bisa 
untuk perhutanan sosial dalam bentuk agroforestri 
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● Akan ada tim yang akan menilai apakah bisa dilepaskan 

atau melalui skema perhutanan sosial 

16.  RPP LHK Untuk provinsi Gorontalo tidak ada usulan perubahan peruntukan 
secara provinsi 

17.  
Direktorat Pengukuhan dan 
Penataan Kawasan Hutan 

Ditjen Planologi Kehutanan dan 
Tata Lingkungan – KLHK 

(Bu Watty) 

Data spasial KLHK satu pintu, melalui IPSDH atau ke Balai 
Pemanfaatan Kawasan Hutan di daerah 

18.  Dir. Bina Perencanaan Tata 
Ruang Daerah Wilayah II (Rahma 
Julianti, S.T, M.Sc) 

● Menyiapkan surat ke IPSDH atau BPKH untuk permohonan 
data shp Gorontalo (sesuai SK 6621/2021) untuk 
penyusunan RDTR 

● Dari holding zone disesuaikan dengan nomenklatur 
terbaru. Dilepaskan dulu status hutan lindung dari KLHK 
baru dilanjutkan untuk Kawasan budidaya. 

19.  
Direktorat Pengukuhan dan 
Penataan Kawasan Hutan 

Ditjen Planologi Kehutanan dan 
Tata Lingkungan – KLHK 

(Bu Watty) 

Pemanfaatannya bisa dari saat ini namun dengan skema perizinan 
Perhutanan Sosial, misal seperti pertanian dan palawija di Pulau 
Jawa 

20. Direktorat Perwilayahan Industri 
– Kementerian Perindustrian 

● Untuk Kawasan Paguat terdapat perutukan industri 
hampir 300ha. Usulan: disebutkan penyusunan 
masterplan oleh pemda, masukan bahwa dapat 
ditambahkan untuk penyusunan masterplan ditambahkan 
adanya kontribusi pihak swasta yang banyak mengelola 
dan memberi modal dalam kawasan tersebut. 

● Dalam perwujudan struktur ruang disebutkan indikasi-
indikasi program yang mendukung pengembangan 
Kawasan industri misal pembangunan jalan dan 
pelabuhan yang dijelaskan tertulis untuk menunjang 
kegiatan industri 

● Matriks ITBX Paguat belum menemukan mana yang 
diizinkan dan dilarang dalam Kawasan peruntukan lain. 
Hal ini penting dalam pertimbangan pemberian izin di 
sistem OSS yang berdasarkan risiko 

● Kawasan Kolono dalam rencana pola ruang tidak 
ditemukan arahan peruntukan Kawasan industri. Jika ada 
aktivitas industri direkomendasikan untuk menyediakan 
Kawasan industri. Namun dicek kembali apakah sudah ada 
Kawasan industri eksisting 

● UU Minerba terbaru, pertambangan yang IU-OP harus 
mendapat izin usaha industri, disesuaikan dengan pola 
ruang 
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● Untuk Kawasan Sungai kakap, dalam matriks ITBX 

ditemukan beberapa industri yang dilarang dalam 
Kawasan industri, dicek penyebabnya dan mohon 
diinfokan kembali 

21. Direktorat Bina Marga – 
KemenPUPR  

Melihat kembali nomenklatur SK KemenPUPR 248 dan 290 tahun 
2015, jika yang terbaru sudah keluar akan diinfokan kembali 

22. Direktorat Cipta Karya – 
KemenPUPR  

RDTR Kawasan Kolono dan sekitarnya, dilihat dari Ranperkada ada 
arteri sekunder, sementara di kepmenPUPR berlaku No. 248/2015 
jalan tersebut adalah kolektor 1 yang merupakan kewenangan 
nasional 

23. BPIW Mengonfirmasi wilayah sungai dan DAS apakah sudah mengacu 
pada KemenPUPR No. 4/2015? Di SHP masih mengacu pada 
keppres untuk Paguat 

24. Direktorat SSPP ● Berdasarkan Renstra Ditjen Perumahan 2021-2024 dapat 
diberikan bantuan sebagai berikut: 

● Bantuan rumah susun untuk ASN, pendukung perkotaan, 
Kawasan pertumbuhan ekonomi, lebih lanjut dalam 
PermenPUPR No.1/2019 

● Bantuan rumah khusus bagi warga terdampak bencana, 
program pembangunan, wilayah perbatasan, 3T,  lebih 
lanjut dalam PermenPUPR No.20/2017 

● Bantuan rumah swadaya untuk Kawasan kumuh dan 
fungsi strategis lebih lanjut dalam PermenPUPR 
No.7/2018 

● Mengacu amanat UU nomor 1 tahun 2011 tentang PKP 
bahwa pemda perlu menyusun RP3KP. Kedua daerah 
sudah menyusun pada tahun 2018. Agar kebijakan 
perumahan mengacu pada RP3KP yg sudah disusun.  

● Kabupaten pohuwato di tahun 2021, morowali dan kubu 
raya di tahun 2020, perlu dilihat program PKP pada 
dokumen tersebut 

25. Direktorat Lalu Lintas Jalan - 
Kemenhub 

● Untuk distribusi zona perumahan, industri, permukiman,  
perindustrian dan pertambahan mohon diatur sebaik 
mungkin. Sejauh ini sudah baik karena telah ada survei 
dan analisis lalu lintas dan kejenuhan. Hal ini dikarenakan 
seiring adanya peningkatan mobilitas diharapkan tidak 
menimbulkan hambatan.  

● Penamaan status jalan penting dan perlu diperhatikan, 
karena mempengaruhi pengembangan wilayah tersebut.    

26. Direktorat Kepelabuhanan - 
Kemenhub 

● Tiga lokasi ini mengacu pada rencana pembangunan 
pelabuhan nasional  

- Di Paguat ada 3 lokasi, terdiri dari 2 eksisting dan 
1 rencana 

- Perlu diklarifikasi dermaga yang ada adalah 
khusus atau milik swasta 
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- Untuk Morowali ada 4 pelabuhan rencana, dan 2 

pelabuhan eksisting. Yang rencana sejauh mana 
prosesnya apakah sudah dibangun 

- Sungai Kakap masih ada yang masuk rencana 
padahal sudah eksisting, mohon dicek kembali 

- Sedang disusun rencana pembangunan strategis 
nasional dan perlu review dari pemda, sifatnya 
eksisting atau rencana 

27. PPRT – BIG ● Mengonfirmasi terutama untuk yang menggunakan data 
RBI langsung 

● Untuk Kawasan Kolono:  
- Sumber data RBI tahun 2017. Di peta tematik 

skala yang digunakan adalah 1:25.000 padahal 
yang diberi 1:5.000, perlu diperbaiki 

- Batas Administrasi, batas yang ditampilkan 
Kolono bukan batas dari RBI maka perlu ditulis 
penjelasan sumber yang digunakan selain BIG 

- Judul peta delineasi lebih tepat ‘Peta Batas 
Administrasi RDTR Kolono dan Sekitarnya’ 

● Untuk Kawasan Paguat:  
- Peta tematik tidak tersedia batas administrasi 

dibanding WP lainnya, tidak jelas apakah wajib 
atau tidak namun WP lain  tersedia 

- Di legenda poin batas administrasi dimasukkan 
batas wilayah perencanaan ditulis 2x, jadi yang 
batas wilayah administrasi dihapus 

- Paguat banyak wilayah kosongnya, sehingga perlu 
digambarkan lagi simbolisasi kabupatennya, perlu 
ditambahkan batas administrasi 

- Simbol Garis pantai belum tersedia 
- Tercantum peta dasar dari BIG dan tematik yang 

diasistensi dengan BIG. BIG memang mengecek 
peta dasar, namun tematik tidak. Perlu 
dikonfirmasi ke PTRA terkait kesesuaiannya dan 
dicantumkan nomor BA jika sudah ada 
rekomendasi 

● Untuk Kawasan Sungai Kakap: 
- Disesuaikan terkait sumber data Permendagri 

nomer berapa  tentang apa, dan sumber data 
lainnya 

 

28. PPRT – BIG ● Untuk Kawasan Kolono:  
- Album peta dicantumkan sumber dari survey 

lapangan 2020, apakah itu survei toponimi untuk 
peta dasar karena rekomendasi BIG ada tahun 
2017. Jika memang ada  updating disampaikan 
kembali ke BIG untuk asistensi dan  diterbitkan 
yang terbaru 
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● Dari ketiga sumber, terdapat perbedaan substansi, ada 

yang dimasukkan citra ada yang tidak. Disamakan riwayat 
sumber datanya untuk ketiga RDTR 

29. PPBW - BIG ● Untuk RDTR Paguat masukannya sama dengan 
Kemendagri, konfirmasi status alokasi Pulau Taludahe, 
Oyintha dan Oluwo, di mana menurut data di BIG masuk 
wilayah Kabupaten Boalemo  

● Untuk RDTR Sungai Kakap, ditemukan bahwa di berita 
acara yang diterbitkan BIG data administrasi desa 
bersumber BIG edisi Mei 2021, namun di geodatabase 
bersumber PUPR tahun 2020 sehingga perlu dikonfirmasi 
apakah ada updating 

• Untuk RDTR Kolono tidak ada masukan  

 

30. PKLP - BIG Garis pantai Pohuwato, 3 garis pantai perlu dicek kembali sumber 
datanya 

31. Kabupaten Morowali ● Menanggapi Kemenperin, telah diakomodir kawasan 
industri di RDTR kawasan Bahodopi dan sekitarnya. Disitu 
ada smelter 

● Terkait status jalan: Jalan Kolektor akan disesuaikan 
● Bungku dan Benui adalah pelabuhan eksisting 
● Perbaikan peta tematik akan disempurnakan 

32. Kabupaten Pohuwato ● Di kecamatan Paguat ada 2 pelabuhan yaitu pelabuhan 
kelas 1 dan pelabuhan Bumbulan 

● Peta akan kita sesuaikan sesuai masukan dari Kemendagri 

33. Kanwil BPN Sulawesi Tengah ● Desa Kolono dan sekitarnya sudah pernah dilakukan PTSL 
pada tahun 2018-2020 

● Desa Nambo, Lahuafu, Unsongi dan Laroue sudah ada 
data IP4T lengkap 

● Mohon kantah agar dapat menyerahkan data-data 
pertanahan yang diperlukan 

34. Kantah Pohuwato Menanyakan OSS, 4 pelaku permohonan usaha yang terhambat 
karena tidak bisa mendaftar untuk KKPR. Diketahui terdapat 
kesalahan ejaan nama Pahuwato dan Pohuwato yang 
menghambat proses pendaftaran.  Harus menunggu verifikasi dari 
OPD Tata Ruang dan PTSP. 

355
. 

Kantah Morowali Data-data sudah disampaikan ke tim  dalam bentuk shp yang siap 
diolah 

36. Studio Peta DJTR ● Untuk Kawasan Paguat: 
- Diperlukan data mxd yang belum  dikirim dan data 

pendukung layout dari peta rencana 
- Terdapat beberapa permasalahan terkait 

pengisian atribut dan geodatabase 
- Inkonsistensi pengisian atribut basis data 
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- Biometrik koneksi antar jaringan yang terputus 

perlu diperhatikan lebih lanjut 
- Sinkronisasi basis data dan Ranperbup. Ada 

perbedaan penyebutan 
- Peta lampiran dari pemda terdapat hal-hal yang 

diperhatikan terkait informasi tepi, muka peta 
dan sistem grid serta satuan koordinat, detail di 
masukan tertulis 

● Untuk Kawasan Kolono: 
- Kelengkapan data belum mengumpulkan mxd 
- Ketentuan umum pengecekan basis data, masih 

ada masalah seperti kesalahan penulisan 
nomenklatur nama objek, struktur ruang 
prasarana lainnya 

- Topologi data overlap 
- Fitur struktur  ruang yang keluar dari WP 
- Penyajian peta terdapat penulisan yg dobel pada 

muka petanya 

 

37. ATR/BPN Tonni  Seto ● Kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah di 
kabupaten pohuwato tahun 2021 

● Hasilnya kecamatan paguat ketersediaan untuk industri 
tinggi dan juga untuk permukiman 

● Tim teknis, konsultan dan pemda akan menindaklanjuti 
hasil linsek hari ini untuk kemudian dapat 
menyempurnakan masukan kedalam Ranperbup dua 
RDTR ini 

● Mohon kerjasama dari pemda dan perhatikan batas waktu 
maksimal 20 hari kerja 

● Mohon setelah diterbitkan persubnya di Kab. Morowali 
dan Kab. Pohuwato agar segera ditetapkan menjadi 
Perkada dan jangan lupa menyerahkan shp ke kami 
setelah ditetapkan menjadi Perkada agar dapat 
diintegrasikan dalam sistem OSS 

 


