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BUPATI MUNA BARAT 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT 

NOMOR  10  TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUNA BARAT 

TAHUN 2020 - 2040 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUNA BARAT, 

Menimbang  : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di 

Kabupaten Muna Barat dengan memanfaatkan ruang 

wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, 

selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

pertahanan keamanan berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, 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 

lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan 

pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 

(4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Muna Barat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 - 

2040; 

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

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. 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); 
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3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 4725); 

4. 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) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 5490); 

5. 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); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, tentang 

Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Taun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 
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10. 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); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5393); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang 

Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5941); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara  Tahun 

2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara Nomor 2); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT 

dan 

BUPATI MUNA BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG  RENCANA TATA RUANG  

WILAYAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 – 2040. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang 

udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan 

memelihara kelangsungan kehidupannya. 

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
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3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki 

hubungan fungsional. 

4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 

untuk fungsi budidaya. 

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

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

6. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur 

ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana 

tata ruang. 

7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

8. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan 

pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 

pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib 

tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

10. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau 

beberapa kecamatan. 

11. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau 

beberapa desa. 

12. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat 

permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 

13. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 

kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam 

negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan 

penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan 

jangkauan pelayanan antarprovinsi. 

14. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani 

kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam 

negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan 

utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan 

penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan 

jangkauan pelayanan dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam 

kabupaten (pengumpan lokal). 

15. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan 

Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan 

bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai 

dengan usaha pokoknya. 

16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif dan/atau aspek fungsional. 
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17. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah 

pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai 

dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 

2.000 (dua ribu) kilometer persegi. 

18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu 

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-

anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan 

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

secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas 

di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas 

daratan. 

19. Daerah Irigasi selanjutnya disingkat D.I adalah kesatuan lahan yang 

mendapat air dari satu jaringan irigasi. 

20. Cekungan Air Tanah selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang 

dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis 

seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah 

berlangsung. 

21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara 

alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 

budidaya. 

23. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya 

alam dan sumberdaya buatan. 

24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, 

sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. 

25. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

27. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 

kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 

28. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai 

fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, 

pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan 

pendukung lainnya. 

29. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih 

pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian 
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dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya 

keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman 

dan sistem agrobisnis. 

30. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW 

Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan 

penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah 

Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah 

kabupaten. 

31. Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR 

adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten 

yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 

32. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya 

disingkat RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang 

yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap 

kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau 

lingkungan. 

33. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non 

pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

35. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD 

adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi 

penataan ruang di daerah. 

36. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan 

terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. 

37. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, 

atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana 

tata ruang. 

38. Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk 

kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan 

pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten. 

39. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Suawesi Tenggara. 

40. Bupati adalah Bupati Muna Barat. 

41. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat. 

42. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

43. 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. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN 

 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup Wilayah Administrasi 

Pasal 2  

(1) Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten mencakup 

daerah yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan terdiri atas: 

a. Kecamatan Lawa; 

b. Kecamatan Barangka; 

c. Kecamatan Sawerigadi; 

d. Kecamatan Wadaga; 

e. Kecamatan Tiworo Kepulauan; 

f. Kecamatan Tiworo Tengah; 

g. Kecamatan Maginti; 

h. Kecamatan Tiworo Selatan; 

i. Kecamatan Tiworo Utara; 

j. Kecamatan Kusambi; dan 

k. Kecamatan Napano Kusambi. 

(2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis 

pada 4029’30” Lintang Selatan sampai dengan 501’30” Lintang Selatan, dan 

122009’15” Bujur Timur sampai dengan 122041’15” Bujur Timur. 

(3) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas-batas 

wilayah: 

a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Tiworo; 

b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muna; 

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muna; dan 

d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Tiworo dan Selat Muna. 

(4) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai luas wilayah 

daratan keseluruhan kurang lebih 81.327 (delapan puluh satu ribu tiga 

ratus dua puluh tujuh) hektar. 

Bagian Kedua 

Lingkup Materi 

Pasal 3  

Lingkup substansi dari RTRW Kabupaten terdiri atas : 

a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 

b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten; 

c. rencana pola ruang wilayah kabupaten; 

d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten; 

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan 

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

 



-8- 
 

BAB III 

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 

 

Bagian Kesatu 

Tujuan Penataan Ruang 

Pasal 4  

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Muna Barat 

yang harmonis dan berdaya saing dengan berbasis pada sektor perikanan, 

pertanian, industri dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam. 

Bagian Kedua 

Kebijakan Penataan Ruang 

Pasal 5  

Kebijakan penataan ruang daerah terdiri atas: 

a. pengembangan prasarana dan sarana wilayah kabupaten pada pusat – 

pusat kegiatan;  

b. pengembangan prasarana dan sarana penunjang untuk mendukung 

pengembangan sektor – sektor unggulan; 

c. pengembangan kawasan minapolitan untuk mendukung 

pengembangan sektor perikanan; 

d. pengembangan kawasan agropolitan untuk mendukung 

pengembangan sektor pertanian;  

e. pengembangan  wilayah  industri  bertumpu  pada  potensi  

sumberdaya lokal; 

f. pengembangan sektor pariwisata alam dan budaya dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan; 

g. pengendalian kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan pulau-pulau 

kecil dalam rangka menjaga fungsi konservasi perairan laut Selat 

Tiworo; dan 

h. penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten dari 

sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya. 

Bagian Ketiga 

Strategi Penataan Ruang 

Pasal 6  

(1) Strategi pengembangan prasarana dan sarana wilayah kabupaten pada 

pusat – pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, 

terdiri atas: 

a. menetapkan pusat-pusat kegiatan secara hierarkis dan merata; 

b. meningkatkan fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi 

kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal; 
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c. mengembangkan kawasan permukiman yang didukung oleh prasarana 

dan sarana perdagangan dan jasa serta pelayanan transportasi yang 

memadai dengan memperhatikan batas daya dukung dan daya 

tampung lingkungan; dan 

d. memenuhi kebutuhan RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas 

kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua 

puluh persen), dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen). 

(2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana penunjang untuk 

mendukung pengembangan sektor – sektor unggulan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: 

a. meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memperlancar 

pergerakan penumpang dan barang intra dan antar wilayah, antar 

moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis; 

b. membangun sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan 

transportasi untuk mendukung fungsi pemukiman penduduk; 

c. memperluas jaringan listrik dan telekomunikasi ke desa-desa terpencil 

untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan; 

d. mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan berupa sistem 

jaringan persambahan dan sistem pengelolaan limbah khususnya di 

kawasan permukiman perkotaan; dan 

e. memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, 

perdesaan dan kawasan permukiman baru. 

(3) Strategi pengembangan kawasan minapolitan untuk mendukung 

pengembangan sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf c, terdiri atas: 

a. mengembangkan kawasan perikanan budidaya dengan dukungan 

balai benih ikan; 

b. mengembangkan pelabuhan perikanan yang terpadu dengan kegiatan 

penyimpanan dan pengolahan dalam suatu kawasan minapolitan; dan 

c. meningkatkan infrastruktur pendukung distribusi hasil-hasil 

perikanan. 

(4) Strategi pengembangan kawasan agropolitan untuk mendukung 

pengembangan sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf d, terdiri atas: 

a. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pertanian untuk 

mendukung pengembangan komoditas pertanian unggulan; 

b. mengembangkan kawasan perdesaan untuk mendukung kegiatan 

ekonomi berbasis pertanian yang dilengkapi dengan sentra produksi 

pertanian unggulan serta fasilitas pendukung produksi; dan 

c. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis, irigasi semi 

teknis, irigasi sederhana dan irigasi desa untuk mendukung 

pengembangan kegiatan budidaya  pertanian lahan basah. 

(5) Strategi pengembangan wilayah industri bertumpu pada potensi 

sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri 

atas: 

a. membangun dan menata kawasan peruntukan industri; 
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b. menata dan mengembangkan kegiatan  industri  besar, industri 

menengah, industri kecil dan indusrti rumah tangga; 

c. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; dan 

d. meningkatkan kemitraan antar industri. 

(6) Strategi pengembangan sektor pariwisata alam dan budaya dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf f, terdiri atas: 

a. mengembangkan wisata pantai dan bahari pada wilayah perairan Selat 

Tiworo dengan eksotisme lokasi sebagai daya tarik wisata;  

b. mengembangkan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil secara 

terbatas dan terkendali yang disesuaikan dengan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat; 

c. menjaga dan mengembangkan festival-festival budaya masyarakat 

lokal sebagai daya tarik wisata budaya; dan 

d. menjaga dan mengembangkan kelestarian Benteng Tiworo sebagai 

daya tarik wisata sejarah. 

(7) Strategi pengendalian kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan pulau-

pulau kecil dalam rangka menjaga fungsi konservasi perairan laut Selat 

Tiworo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas: 

a. membatasi pertumbuhan permukiman di kawasan pesisir; 

b. membatasi serta mengendalikan kegiatan budidaya di kawasan pesisir; 

c. merehabilitasi hutan mangrove di kawasan hutan lindung; dan 

d. mempertahankan dan menjaga kelestarian ekosistem. 

(8) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten dari 

sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas: 

a. menata dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut 

pertumbuhan ekonomi; dan 

b. menata dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut 

kepentingan sosial budaya. 

 

BAB IV 

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 7  

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas: 

a. sistem perkotaan; dan 

b. sistem jaringan prasarana. 

(2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu 

banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran I dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua 

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan 
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Pasal 8  

(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a 

terdiri atas: 

a. PKL; 

b. PPK; dan 

c. PPL. 

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di kawasan 

perkotaan Laworo. 

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: 

a. Wapae di Kecamatan Tiworo Tengah; 

b. Wamelai di Kecamatan Lawa; 

c. Tondasi di Kecamatan Tiworo Utara; dan  

d. Konawe di Kecamatan Kusambi. 

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di: 

a. Kasimpa Jaya di Kecamatan Tiworo Selatan; 

b. Pajala di Kecamatan Maginti; 

c. Barangka di Kecamatan Barangka; 

d. Lahaji di Kecamatan Napano Kusambi; 

e. Tiworo di Kecamatan Tiworo Kepulauan; dan 

f. Lailangga di Kecamatan Wadaga. 

Bagian Ketiga 

Rencana Sistem Jaringan Prasarana 

Pasal 9  

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf  

b, terdiri atas: 

a. sistem jaringan transportasi; 

b. sistem jaringan energi; 

c. sistem jaringan telekomunikasi; 

d. sistem jaringan sumber daya air; dan 

e. sistem jaringan prasarana lainnya. 

Paragraf 1 

Sistem Jaringan Transportasi 

Pasal 10  

Sistem jaringan transpotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, 

terdiri atas: 

a. sistem jaringan transportasi darat; 

b. sistem jaringan transportasi laut; dan 

c. sistem jaringan transportasi udara. 

Pasal 11  

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

huruf a, terdiri atas: 

a. sistem jaringan jalan; dan 

b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan. 

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 

atas: 
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a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten, yaitu jalan 

kolektor primer satu (JKP-1) meliputi ruas jalan Batas Kota Raha – 

Tondasi yang melintasi Kabupaten Muna – Kabupaten Muna Barat; 

b. jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah kabupaten, yaitu jalan 

kolektor primer  dua (JKP-2) meliputi ruas jalan Lagadi – Lindo (Bts. 

Kabupaten Muna Barat/Kabupaten Muna); 

c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terdiri atas: 

1. jalan kolektor primer empat (JKP–4) yang menghubungkan 

antaribukota kabupaten/kota kabupaten/kota dan ibukota 

kecamatan meliputi ruas jalan Barakka - Kasimpa Jaya, Wandoke 

- Laworo, Matakidi - Bungkolo, Kambara - Sido Makmur, Katangana 

- Parura Jaya, Lambubalano - Wantoramata, Lakalamba - Lawada 

Jaya, Laworo - Waturempe, Lawada Jaya - Katangana, Laworo - 

Lantaito, Sidamangura - Masara, Sidamangura - Guali, Wuna - 

Lafinde, Lafinde - Maperaha, Kasakamu - Wakoila, Kembar 

Maminasa - Barakka, Lafinde - Lantaito - Kampobalano, Kembar 

Maminasa - Pajala, Lakawoghe - Kasakamu, Maperaha - Guali, 

Guali - Lakawoghe, Wakoila - Waturempe, Barakka - Sangia Tiworo, 

Wapae - Mekar Jaya, Mekar Jaya - Sangia Tiworo, Masara - 

Kumbikuno, Kombikuno - Latawe, Lapadaku - Lambubalano, 

Matakidi - Lambubalano, Guali - Kasakamu, Waturempe – Tiworo 

dan ruas jalan Wapae - Wulanga Jaya; 

2. jalan lokal primer meliputi ruas jalan Lafinde - Kampobalano, 

Labokolo - Tondasi, Tanjung Pinang - Masara, Tanjung Pinang - 

Sidamangura, Kambara - Lasama, Lafinde - Bungkolo, Lasosodo - 

Gusi, Wamelai - Lalemba, Latompe - Lakanaha, Ondoke - 

Kampobalano, Marobea - Kampobalano, Bakeramba - Lahodu, 

Lombu Jaya - Wakoila, Kampobalano - Lombu Jaya, Waulai - 

Bungkolo, Lakawoghe - Tanjung Pinang, Lasosodo - Lakanaha, 

Bungkolo – Kusambi, Gusi - Lalemba, Gusi - Watumela, Abadi Jaya 

- Kembar Maminasa, Kasimpa Jaya - Parura Jaya, Sido Makmur - 

Lawada Jaya, Watumela - Langkabalano, Latugho - Mokokau, 

Konawe - Akses Kuburan Umum, Lindo - Kampani, Matarawa - 

Kusambi, Sawerigadi - Mokokau - Barangka, Wanseriwu - Labokolo, 

Wakontu - Katobu, Kampani - Sangia Tiworo, Bungkolo - Hondola, 

Wanseriwu - Lakabu, Langku-langku - Lakabu, Langku-langku - 

Momuntu, Momuntu - Lakabu, Laworo - Lombu Jaya, Wuna - 

Latompe, Lakanaha - Marobea, Guali - Kusambi, Maperaha - 

Matarawa, Lakalamba - Laworo, Momuntu - Pajala, Sido Makmur - 

SP 5, Sido Makmur - Katangana, Madampi - Watumela,  Bungkolo 

- Sawerigadi,  Latugho - Madampi, Lalemba - Kontunaga,  Madampi 

- Lalemba,  Madampi - Walelei,  Watumela - Walelei, Lagadi - 

Mokokau, Lapolea - Walelei, Lapolea - Barangka, Barangka - Bungi, 

Lakanaha - Barangka, Lapolea - Bungi, Lapolea - Bungkolo, 

Waukuni - Mangga Dua, Lalemba - Watumela, Latugho - Lasasi, 

Gusi - Lembo, Kusambi - Sidamangura, Waumere - Lasama, Abadi 

Jaya -  Pajala, Wapae Jaya - Labokolo dan ruas jalan Kombukuno 

– Tangkumaho; dan 
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3. jalan strategis kabupaten meliputi ruas jalan Lagadi - Matarawa, 

Latawe-Tondasi-Pajala dan ruas jalan Punto – Hondola. 

d. jalan desa meliputi ruas jalan Desa Waturempe, jalan Desa Abadi Jaya, 

Jalan Desa Kembar Maminasa, Jalan Desa Kampani, Jalan Desa Lindo, 

Jalan Desa Lailangga, Jalan Kelurahan Wamelai, Jalan Desa Lalemba 

(Lorong III), Jalan Desa Sawerigadi, Jalan Desa Nihi, Jalan Desa 

Lafinde, Jalan Desa Bakeramba, Jalan Desa Lakawoghe, Jalan Desa 

Tanjung Pinang, Jalan Desa Kusambi, Jalan Desa Waukuni, Jalan 

Kelurahan Tiworo, Jalan Desa Tondasi, Jalan Desa Wanseriwu, Jalan 

Desa Santiri, Jalan Desa Tiga, Jalan Desa Tasipi, Jalan Desa Mandike, 

Jalan Desa Katela, Jalan Desa Kombikuno, Jalan Desa Barangka 

(Lorong I, II dan III), Jalan Desa Masara, Jalan Desa Sangia Tiworo, 

Jalan Desa Parura Jaya, Jalan Desa Kasimpa Jaya, Jalan Desa 

Wulanga Jaya, Jalan Desa Umba, Jalan Desa Lahaji, Jalan Desa 

Watumela, Jalan Desa Wakontu, Jalan Desa Sidamangura, Jalan Desa 

Mekar Jaya, Jalan Desa Wapae, Jalan Desa Suka Damai, Jalan Desa 

Labokolo, Jalan Desa Wandoke, Jalan Desa Lagadi, Jalan Desa 

Lakanaha, Jalan Desa Masara, Jalan Desa Katangana, Jalan 

Kelurahan Waumere, Jalan Desa Lasama, Jalan Desa Momuntu, Jalan 

Desa Pajala, Jalan Desa Tangkumaho, Jalan Desa Guali, Jalan Desa 

Langku-Langku, Jalan Desa Lakabu, Jalan Desa Maperaha, Jalan Desa 

Lombu Jaya, Jalan Desa Sido Makmur, Jalan Desa Lawada Jaya, Jalan 

Desa Bungkolo, Jalan Desa Madampi, Jalan Desa Lasosodo, Jalan 

Desa Katobu, Jalan Desa Walelei (Lorong I, II dan III), Jalan Desa 

Walelei (Lorong I, II dan III), Jalan Desa Walelei, Jalan Desa Lakalamba, 

Jalan Desa Kampobalano, Jalan Desa Laworo, Jalan Desa Lalemba, 

Jalan Kelurahan Lapadaku, Jalan Desa Latugho, Jalan Kelurahan 

Konawe, Jalan Desa dan ruas Lapolea Jalan Desa Lapokainse. 

e. terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya 

terdiri atas: 

1. rencana terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan 

pemerintah provinsi di Kecamatan Lawa; dan 

2. rencana terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan 

pemerintah kabupaten di Kecamatan Sawerigadi, Lawa, Barangka, 

Kusambi, Napano Kusambi, Wadaga, Tiworo Kepulauan, Tiworo 

Tengah, Tiworo Utara, Maginti dan Tiworo Selatan. 

f. rencana terminal barang di Kecamatan Lawa, Tiworo Utara, Maginti 

dan Napano Kusambi; 

g. rencana jembatan timbang di Kecamatan Tiworo Utara, Maginti dan 

Napano Kusambi;  

(3) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. pelabuhan penyeberangan terdiri atas: 

1. pelabuhan penyeberangan kelas I, yaitu pelabuhan penyeberangan 

Tondasi di Kecamatan Tiworo Utara;  

2. pelabuhan penyeberangan kelas II, terdiri atas: 
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a) rencana pelabuhan penyeberangan Pajala di Kecamatan 

Maginti; dan 

b) rencana pelabuhan penyeberangan Latawe di Kecamatan 

Napano Kusambi. 

3. pelabuhan penyeberangan kelas III, terdiri atas: 

a) rencana pelabuhan penyeberangan Pulau Gala di Kecamatan 

Maginti; dan 

b) rencana pelabuhan penyeberangan Pulau Katela di Kecamatan 

Tiworo Kepulauan. 

b. lintas penyeberangan terdiri atas: 

1. lintas penyeberangan antarprovinsi pada perairan Teluk Bone yang 

menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Tondasi dengan 

Pelabuhan Penyeberangan Bira (Bulukumba, Provinsi Sulawesi 

Selatan); 

2. rencana lintas penyeberangan antarkabupaten terdiri atas: 

a) rencana lintas penyeberangan pada perairan Selat Tiworo yang 

menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Tondasi -rencana 

Pelabuhan Penyeberangan Pajala – Pelabuhan Penyeberangan 

Kasipute (Kabupaten Bombana); dan 

b) rencana lintas penyeberangan melalui Selat Tiworo yang 

menghubungkan rencana Pelabuhan Penyeberangan Latawe – 

Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Konawe Selatan. 

3. rencana lintas penyeberangan dalam kabupaten, terdiri atas:  

a) rencana lintas penyeberangan melalui Selat Tiworo yang 

menghubungkan rencana Pelabuhan Penyeberangan Pajala – 

rencana Pelabuhan Penyeberangan Pulau Gala; dan 

b) rencana lintas penyeberangan melalui Selat Tiworo yang 

menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Tondasi – rencana 

Pelabuhan Penyeberangan Pulau Katela. 

(4) Rincian sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 12  

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

huruf b, terdiri atas: 

a. pelabuhan laut; dan 

b. alur pelayaran. 

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas: 

1. pelabuhan Tondasi di Kecamatan Tiworo Utara;  

2. pelabuhan Pajala di Kecamatan Maginti; 

3. rencana pelabuhan Latawe di Kecamatan Napano Kusambi; dan 

4. rencana pelabuhan rakyat terdiri atas:  

a) pelabuhan rakyat Tanjung Pinang di Kecamatan Kusambi; 

b) pelabuhan rakyat Bakeramba di Kecamatan Kusambi; 

c) pelabuhan rakyat Lakawoghe di Kecamatan Kusambi; 
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d) pelabuhan rakyat Kasakamu di Kecamatan Kusambi; 

e) pelabuhan rakyat Lemoambo di Kecamatan Kusambi; 

f) pelabuhan rakyat Umba di Kecamatan Napano Kusambi; 

g) pelabuhan rakyat Wakoila di Kecamatan Sawerigadi; 

h) pelabuhan rakyat Waokuni di Kecamatan Sawerigadi; 

i) pelabuhan rakyat Lasama di Kecamatan Tiworo Kepulauan; 

j) pelabuhan rakyat Pulau Katela di Kecamatan Tiworo 

Kepulauan; 

k) pelabuhan rakyat Lakabu di Kecamatan Tiworo Tengah; 

l) pelabuhan rakyat Momuntu di Kecamatan Tiworo Tengah; 

m) pelabuhan rakyat Wanseriwu di Kecamatan Tiworo Tengah; 

n) pelabuhan rakyat Pulau Maginti di Kecamatan Maginti; 

o) pelabuhan rakyat Kembar Maminasa di Kecamatan Maginti; 

p) pelabuhan rakyat Pulau Bangko di Kecamatan Maginti; 

q) pelabuhan rakyat Pulau Gala Besar di Kecamatan Maginti; 

r) pelabuhan rakyat Pulau Pasipadanga di Kecamatan Maginti; 

s) pelabuhan rakyat Barakka di Kecamatan Tiworo Selatan; 

t) pelabuhan rakyat Pulau Tasipi di Kecamatan Tiworo Utara; 

u) pelabuhan rakyat Pulau Santigi di Kecamatan Tiworo Utara; 

v) pelabuhan rakyat Pulau Bero di Kecamatan Tiworo Utara; 

w) pelabuhan rakyat Pulau Mandike di Kecamatan Tiworo Utara; 

x) pelabuhan rakyat Pulau Balu di Kecamatan Tiworo Utara; 

y) pelabuhan rakyat Pulau Tiga di Kecamatan Tiworo Utara; 

z) pelabuhan rakyat Pulau Indo di Kecamatan Tiworo Kepulauan; 

aa) pelabuhan rakyat Pulau Kajuangin di Kecamatan Tiworo Utara; 

bb) pelabuhan rakyat Pulau Rangku di Kecamatan Maginti; 

cc) pelabuhan rakyat Pulau Gala Kecil di Kecamatan Maginti; dan 

dd) pelabuhan rakyat Pulau Masaringan di Kecamatan Tiworo 

Utara. 

b. rencana terminal khusus di Kecamatan Tiworo Utara, Maginti dan 

Napano Kusambi.   

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu alur 

pelayaran umum dan perlintasan terdiri atas: 

a. alur pelayaran regional berupa rencana alur pelayaran terdiri atas: 

1. pelabuhan Pajala – Kabupaten Bombana (Kasipute); 

2. pelabuhan Pajala – Kabupaten Bombana (Kabaena);  

3. pelabuhan Tondasi – Kabupaten Bombana (Kasipute); 

4. pelabuhan Tondasi – Kabupaten Bombana (Kabaena); 

5. pelabuhan Latawe – Kabupaten Konawe Selatan (Torobulu);  

6. pelabuhan Latawe – Kabupaten Konawe Selatan (Lainea); dan 

7. pelabuhan Laut Nusantara Kendari – Latawe – Tondasi - Pajala – 

Mawasangka – Bau-bau. 

b. alur pelayaran lokal berupa alur pelayaran angkutan laut yang 

melayani angkutan penumpang dan barang yang menghubungkan 

antardermaga pelayaran rakyat di daerah. 
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Pasal 13  

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 huruf c, terdiri atas: 

a. bandar udara; dan 

b. ruang udara untuk penerbangan. 

(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan 

bandar udara pengumpan terdapat pada Bandar Udara Sugimanuru di 

Kecamatan Kusambi. 

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, terdiri atas: 

a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) meliputi: 

1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; 

2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; 

3. kawasan di bawah permukaan transisi; 

4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam; 

5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan 

6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar. 

b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. 

(4) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 2 

Sistem Jaringan Energi 

Pasal 14  

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, 

terdiri atas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. 

(2) Infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; 

dan 

b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. 

(3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf (a) terdiri atas: 

a. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Laworo di Kecamatan 

Tiworo Kepulauan; 

b. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Tiworo 

Kepulauan, Maginti, Tiworo Utara, Tiworo Selatan, Barangka, Wadaga, 

Kusambi dan Napano Kusambi serta desa-desa yang belum memiliki 

akses jaringan listrik; dan 

c. rencana pembangkit tenaga listrik lainnya yang ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b, terdiri atas: 

a. jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas: 

1. rencana pembangunan gardu induk sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan; dan 
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2. rencana jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang 

melalui Kecamatan Wadaga dan Lawa. 

b. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas: 

1. rencana jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 

terdapat di setiap kecamatan; dan 

2. rencana jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat 

di setiap kecamatan. 

c. rencana pembangunan gardu listrik, transmisi dan distribusi yang 

terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Muna Barat. 

Paragraf 3 

Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 15  

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf c, terdiri atas: 

a. jaringan tetap; dan 

b. jaringan bergerak. 

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

rencana pengembangan jaringan telekomunikasi fiber optik di setiap 

kecamatan. 

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 

atas: 

a. jaringan seluler berupa pengembangan menara Base Transceiver 

Station (BTS) untuk penguatan sinyal menjangkau seluruh wilayah di 

daerah terdiri atas: 

1. menara BTS terdapat di Kecamatan Tiworo Tengah dan Barangka; 

dan 

2. rencana pengembangan BTS terdiri atas: 

a) rencana pembangunan menara BTS yang tersebar di setiap 

kecamatan; dan 

b) pengembangan menara telekomunikasi diselenggarakan secara 

bersama oleh penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. sistem jaringan satelit berupa pemanfaatan jaringan satelit untuk 

pengembangan telekomunikasi dan internet direncanakan di setiap 

kecamatan; dan 

c. jaringan stasiun radio lokal direncanakan menjangkau hingga ke 

seluruh pelosok perdesaan dengan rencana stasiun pemancar di setiap 

kecamatan. 

Paragraf 4 

Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal 16  

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf d berupa sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten, terdiri 

atas: 
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a. sumber air; dan 

b. prasarana sumber daya air. 

(2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. air permukaan pada wilayah sungai (WS); dan 

b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT). 

(3) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa WS Muna 

sebagai WS lintas kabupaten meliputi DAS Bakuku, DAS Balu, DAS 

Bangko, DAS Bangko Kecil, DAS Bangkomalampe, DAS Belan-Belan 

Besar, DAS Belan-Belan Kecil, DAS Bero, DAS Bone-Bone, DAS 

Bonengkaputeh, DAS Gala Kecil, DAS Indo, DAS Jompi DS, DAS Kabawo, 

DAS Kasimpa, DAS Katangana – Bonebone, DAS Katela, DAS Kayuangin, 

DAS Kumbikuno, DAS Kusambi, DAS Lahudu, DAS Lamanu, DAS 

Lasama, DAS Latoa, DAS Lumana Besar, DAS Maloang, DAS Maloang 

Kecil, DAS Mandike, DAS Masaringan, DAS Masolakaan, DAS Pasipi, DAS 

Pulo Santigi, DAS Ransaweta, DAS Sanggaleang, DAS Santigi, DAS 

Simuang, DAS Tanjung Batu, DAS Tiga, DAS Tiworo, DAS Tolimbo, DAS 

Umba, DAS Wadana, DAS Walesiruwama dan DAS Lambiku. 

(4) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan CAT lintas 

kabupaten berupa CAT Muna dengan luas kurang lebih 213 (dua ratus 

tiga belas) kilometer persegi terdapat di Kabupaten Muna, Buton Tengah 

dan Muna Barat.  

(5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas: 

a. sistem jaringan irigasi; 

b. jaringan air baku; 

c. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; 

d. sistem pengendalian banjir; dan 

e. sistem pengaman pantai. 

(6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, merupakan 

pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan 

irigasi terdiri atas: 

a. jaringan irigasi pada D.I terdiri atas: 

1. jaringan irigasi primer pada D.I Kambara, D.I Kampani, D.I Kasimpa 

Jaya, D.I Katangana 1, D.I Katangana 2, D.I Marobea, D.I Nihi dan 

D.I Wanseriwu; 

2. jaringan irigasi sekunder pada D.I Kambara, D.I Kampani, D.I 

Kasimpa Jaya, D.I Katangana 1, D.I Katangana 2, D.I Marobea, D.I 

Nihi dan D.I Wanseriwu; dan 

3. jaringan irigasi tersier pada D.I Kambara, D.I Kasimpa Jaya dan D.I 

Wanseriwu. 

b. jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Tambak (D.I.T) berupa daerah 

Irigasi tambak yang ditetapkan menjadi wewenang dan tanggungjawab 

pemerintah kabupaten terdiri atas: 

1. D.I.T Kusambi;  

2. D.I.T Tiworo Kepulauan; dan 

3. D.I.T Waukuni. 
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c. jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Air Tanah (D.I.A.T) berupa daerah 

irigasi air tanah yang ditetapkan menjadi wewenang dan 

tanggungjawab pemerintah kabupaten terdiri atas: 

1. D.I.A.T Abadi Jaya; 

2. D.I.A.T Parura Jaya; 

3. D.I.A.T Kasimpa Jaya; dan 

4. D.I.A.T Katangana. 

(7) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, 

merupakan pengembangan prasarana air baku dalam rangka penyediaan 

air baku untuk air bersih terdiri atas: 

a. bendung D.I Kambara di Kecamatan Sawerigadi; 

b. bendung D.I Marobea di Kecamatan Sawerigadi; 

c. bendung D.I Nihi di Kecamatan Sawerigadi; 

d. bendung D.I Lawada Jaya di Kecamatan Sawerigadi; 

e. bendung D.I Wanseriwu di Kecamatan Tiworo Tengah; 

f. bendung D.I Kasimpa Jaya di Kecamatan Tiworo Selatan; 

g. bendung D.I Katangana 1 di Kecamatan Tiworo Selatan; 

h. bendung D.I Katangana 2 di Kecamatan Tiworo Selatan; 

i. bendung D.I Kampani di Kecamatan Wadaga. 

(8) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf c, merupakan perencanaan air bersih dari sumber air 

bersih, tempat penyimpanan/pengolahan hingga kelompok pengguna 

dengan kualitas air bersih harus memenuhi syarat sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, 

meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana 

dan sarana pengendali banjir terdiri atas: 

a. rencana bangunan pengendali debit air sungai; 

b. rencana penyesuaian dimensi saluran (normalisasi sungai) dengan 

luasan area tangkapan melalui normalisasi sungai di Sungai Kambara, 

Sungai Waturempe, Sungai Umba, Sungai Remba, Sungai Soga, Sungai 

Guali, dan Sungai Katangana; 

c. rencana pembangunan brojong/talud sungai di Sungai Kambara, 

Sungai Waturempe, Sungai Umba, Sungai Remba, Sungai Soga, Sungai 

Guali dan Sungai Katangana; 

d. rencana pembangunan tanggul/embung/kawasan resapan/saluran 

pembuangan khusus pada daerah aliran sungai ataupun daerah yang 

terkena dampak banjir dan atau genangan;  

e. rencana pembuatan sumur resapan dan/atau kolam penampung air 

dalam skala lingkungan, yang berfungsi untuk menampung air hujan 

di setiap kecamatan. 

f. rehabilitasi dan pemeliharaan saluran; dan 

g. rencana pengembangan sistem drainase terpadu. 

(10) Sistem pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, 

meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana 

dan sarana pengaman pantai pada sepanjang pantai terdiri atas: 

a. rehabilitasi kawasan mangrove di Desa Tondasi Kecamatan Tiworo 

Utara; dan 
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b. rencana bangunan talud pantai di pulau-pulau di Kecamatan Tiworo 

Utara, Maginti dan Tiworo Kepulauan. 

(11) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek konservasi sumberdaya air, 

pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air secara 

terpadu. 

(12) Rincian rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 5 

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

Pasal 17  

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf e, terdiri atas: 

a. rencana sistem penyediaan air minum (SPAM); 

b. rencana sistem pengelolaan air limbah (SPAL); 

c. rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

(B3); 

d. rencana sistem jaringan persampahan wilayah; 

e. rencana sistem jaringan evakuasi bencana; dan 

f. rencana sistem jaringan drainase. 

(2) Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, merupakan pengembangan wilayah pelayanan 

jaringan air minum terdiri atas: 

a. jaringan perpipaan terdiri atas: 

1. rencana pengembangan SPAM unit pelayanan terdiri atas: 

a) SPAM Sawerigadi; 

b) SPAM Lawa; 

c) SPAM Tondasi; 

d) SPAM Tiworo Tengah; 

e) SPAM Tiworo Selatan 

f) SPAM Barangka; dan  

g) SPAM Wadaga. 

2. rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air bersih (IPA) unit 

distribusi terdiri atas: 

a) IPA Marobea dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan 

Sawerigadi, Barangka, Kusambi, Napano Kusambi dan Tiworo 

Kepulauan; dan 

b) IPA Lagadi dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan 

Barangka, Lawa dan Wadaga. 

b. bukan jaringan perpipaan terdiri atas: 

1. pemanfaatan sumber air dari mata air terdiri atas : 

a) mata air Matakidi di Kecamatan Barangka; 

b) mata air Ambolo di Kecamatan Barangka; 

c) mata air Makokau di Kecamatan Barangka; 

d) mata air Batakalambe di Kecamatan Barangka; 

e) mata air Bura di Kecamatan Barangka; 
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f) mata air Barakati di Kecamatan Lawa: 

g) mata air Waanto di Kecamatan Lawa; 

h) mata air Wakantee di Kecamatan Lawa; 

i) mata air Lamaeo di Kecamatan Lawa; 

j) mata air Madampi di Kecamatan Lawa; 

k) mata air Kaaghi di Kecamatan Wadaga; 

l) mata air Lambeko di Kecamatan Wadaga; 

m) mata air Fotunoghulu di Kecamatan Wadaga; 

n) mata air Tobi di Kecamatan Wadaga; 

o) mata air Kambara di Kecamatan Tiworo Kepulauan; dan 

p) mata air Langku-langku di Kecamatan Tiworo Tengah. 

2. bukan jaringan perpipaan dengan sumber air baku untuk air 

minum melalui mata air, sungai dan sumur dangkal, sumur pompa 

tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, 

instalasi air kemasan atau bangunan perlindungan Mata air dengan 

ketentuan teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk melayani kawasan perdesaan dan perkotaan yang 

belum terlayani jaringan perpipaan. 

(3) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, yaitu rencana pengembangan instalasi pengolahan air limbah 

(IPAL) terdiri atas: 

a. rencana pengembangan IPAL pada kawasan perikanan tangkap di 

Kecamatan Tiworo Utara, Maginti dan Napano Kusambi;  

b. rencana pengembangan IPAL pada kawasan peruntukan industri di 

Kecamatan Lawa, Wadaga, Barangka, Sawerigadi dan Maginti; dan 

c. rencana pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga 

baik individual maupun komunal tersebar di seluruh kecamatan. 

(4) Rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

sebagaimana pada ayat (1) huruf c, berupa rencana pengembangan 

instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat di Kecamatan Sawerigadi; 

(5) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d, terdiri atas: 

a. rencana Tempat Pemrosesan Akhir sampah di Kecamatan Barangka; 

b. rencana Tempat Penampungan Sementara sampah di seluruh 

kecamatan;  

c. pengelolaan sampah skala rumah tangga dan skala lingkungan di 

seluruh kecamatan; dan 

d. rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan serta 

menerapkan sistem 3R (reuse-reduse-recycling) untuk mengurangi 

timbunan sampah di seluruh kecamatan. 

(6) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e, berupa jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi 

bencana merupakan pengembangan jalur evakuasi pada ruas jalan di 

daerah dan/atau jalur khusus menuju ruang evakuasi bencana yang 

dapat berupa lapangan, taman publik, fasilitas pemerintahan, fasilitas 

umum dan fasilitas sosial. 
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(7) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, terdiri atas: 

a. jaringan drainase primer meliputi jaringan drainase yang 

menghubungkan dengan sungai-sungai besar dan kanal yang 

bermuara ke laut; dan 

b. jaringan drainase sekunder berupa saluran-saluran buatan yang 

dikembangkan untuk menghubungkan dengan jaringan drainase 

primer. 

(8) Rincian rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB V  

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 18  

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas kawasan peruntukan 

lindung dan kawasan peruntukan budi daya. 

(2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu 

banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran V dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua 

Kawasan Peruntukan Lindung 

Pasal 19  

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 

terdiri atas: 

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya; 

b. kawasan perlindungan setempat; 

c. kawasan lindung geologi; 

d. kawasan rawan bencana; dan 

e. kawasan cagar budaya. 

Paragraf 1 

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan 

Terhadap Kawasan Bawahannya 

Pasal 20  

(1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a berupa kawasan 

hutan lindung, ditetapkan seluas kurang lebih 6.910 (enam ribu sembilan 

ratus sepuluh) hektar yang terdapat di Kecamatan Napano Kusambi, 

Kusambi, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Tiworo Utara, Tiworo Tengah, 

Maginti dan Tiworo Selatan. 

(2) Di dalam kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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terdapat kawasan outline seluas kurang lebih 1.297 (seribu dua ratus 

sembilan puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Tiworo Kepulauan, 

Tiworo Utara, Tiworo Tengah, Tiworo Selatan, Sawerigadi, Napano 

Kusambi, Maginti dan Kusambi yang peruntukannya direncanakan 

menjadi kawasan perikanan budidaya, permukiman perdesaan dan 

kawasan pelabuhan.  

(3) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri yang menangani 

urusan pemerintahan bidang kehutanan. 

Paragraf 2 

Kawasan Perlindungan Setempat 

Pasal 21  

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih  875 (delapan ratus tujuh 

puluh lima) hektar, terdiri atas : 

a. sempadan pantai; dan 

b. sempadan sungai.  

(2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 

atas: 

a. sempadan pantai pada sepanjang pantai di Kecamatan Napano 

Kusambi; dan 

b. penetapan batas sempadan pantai dilakukan berdasarkan 

penghitungan batas sempadan pantai yang mengikuti ketentuan: 

1. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; 

perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir dan 

bencana alam lainnya; 

2. perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, 

mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria 

dan delta; 

3. pengaturan akses publik; dan 

4. pengaturan untuk saluran air dan limbah. 

(3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas: 

a. sempadan sungai yang tersebar di Kecamatan Sawerigadi, Lawa, 

Barangka, Wadaga, Maginti, Tiworo Kepulauan, Tiworo Selatan, Tiworo 

Tengah, Kusambi dan Napano Kusambi;   

b. penetapan garis sempadan sungai oleh Pemerintah Daerah dilakukan 

berdasarkan kajian penetapan sempadan sungai dengan ketentuan 

garis sempadan sungai sebagai berikut: 

1. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan 

perkotaan ditentukan: 

a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri  dan 

kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal 

kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; 

b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan 

kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal 

kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 
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(dua puluh) meter; dan 

c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan 

kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal 

kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter. 

2. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan 

perkotaan terdiri atas: 

a) sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) 

kilometer persegi, ditentukan paling sedikit berjarak 100 

(seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai 

sepanjang alur sungai; 

b) sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 

500 (lima ratus) kilometer persegi,  ditentukan paling sedikit 

berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung 

sungai sepanjang alur sungai; 

c) garis sempadan pada sungai bertanggul di dalam kawasan 

perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari 

tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; 

d) garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan 

ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar 

kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan 

e) garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut, 

penentuannya dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana 

huruf a sampai dengan huruf d, diukur dari tepi muka air 

pasang rata-rata. 

Paragraf 3 

Kawasan Lindung Geologi 

Pasal 22  

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

huruf c, ditetapkan seluas kurang lebih  170 (seratus tujuh puluh) hektar 

merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.  

(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) berupa sempadan mata air, terdiri atas: 

a. sempadan mata air Tobi di Kecamatan Wadaga; 

b. sempadan mata air Ghulu di Kecamatan Wadaga; 

c. sempadan mata air Lambeko di Kecamatan Wadaga; 

d. sempadan mata air Kaaghi di Kecamatan Wadaga; 

e. sempadan mata air Madampi di Kecamatan Lawa; 

f. sempadan mata air Lamaeo di Kecamatan Lawa; 

g. sempadan mata air Wakantee di Kecamatan Lawa; 

h. sempadan mata air Barakati di Kecamatan Lawa; 

i. sempadan mata air Waanto di Kecamatan Lawa; 

j. sempadan mata air Makokau di Kecamatan Barangka; 

k. sempadan mata air Matakidi di Kecamatan Barangka; 

l. sempadan mata air Ambolo di Kecamatan Barangka; 

m. sempadan mata air Batakalambe di Kecamatan Barangka; 

n. sempadan mata air Bura di Kecamatan Barangka; 

o. sempadan mata air Kambara di Kecamatan Tiworo Kepulauan; dan 
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p. sempadan mata air Langku-langku di Kecamatan Tiworo Tengah. 

(3) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 

mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari 

pusat mata air. 

Paragraf 4 

Kawasan Rawan Bencana 

Pasal 23  

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

huruf d merupakan kawasan potensi bencana alam, terdiri atas: 

a. kawasan rawan banjir/genangan; 

b. kawasan rawan gelombang pasang laut; dan 

c. kawasan rawan angin puting beliung. 

(2) Kawasan rawan banjir/genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdapat di daerah dataran rendah dan sekitar sungai yang 

meliputi Kecamatan Tiworo Kepulauan, Sawerigadi, Barangka, Kusambi 

dan Napano Kusambi. 

(3) Kawasan rawan gelombang pasang laut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, terdapat di sepanjang garis pantai Desa Passi Padangan, 

Kecamatan Maginti. 

(4) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, terdapat di Kecamatan Tiworo Kepulauan, Tiworo Utara dan 

Maginti. 

(5) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

huruf d, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu 

banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran VI dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 5 

Kawasan Cagar Budaya 

Pasal 24  

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf 

e, ditetapkan seluas kurang lebih  5 (lima) hektar merupakan cagar budaya dan 

ilmu pengetahuan berupa situs Benteng Tiworo di Kecamatan Tiworo 

Kepulauan.  

Bagian Ketiga 

Kawasan Peruntukan Budi Daya 

Pasal 25  

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 

(1) terdiri atas: 

a. kawasan hutan produksi; 

b. kawasan pertanian; 

c. kawasan perikanan; 

d. kawasan pertambangan dan energi; 

e. kawasan peruntukan industri; 
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f. kawasan pariwisata; 

g. kawasan permukiman; dan 

h. kawasan pertahanan dan keamanan.  

Paragraf 1 

Kawasan Hutan Produksi 

Pasal 26  

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) 

huruf a, seluas kurang lebih 15.716 (lima belas ribu tujuh ratus enam 

belas) hektar terdiri atas: 

a. kawasan Hutan Produksi Tetap; dan 

b. kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi. 

(2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, ditetapkan seluas kurang lebih 14.233 (empat belas ribu dua 

ratus tiga puluh tiga) hektar yang terdapat di Kecamatan Napano Kusambi, 

Kusambi, Sawerigadi, Barangka, Lawa dan Wadaga. 

(3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 1.483 (seribu empat 

ratus delapan puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan Wadaga, Lawa, 

Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Maginti, Tiworo Utara, Tiworo Tengah, 

Tiworo Selatan dan Kusambi. 

(4) Di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdapat kawasan outline seluas kurang lebih 582 (lima ratus 

delapan puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Sawerigadi, Barangka 

dan Kusambi yang peruntukannya direncanakan menjadi kawasan 

perkebunan dan permukiman perdesaan.  

(5) Di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdapat kawasan outline seluas kurang lebih 502 

(lima ratus dua) hektar terdapat di Kecamatan Tiworo Selatan, Tiworo 

Tengah, Tiworo Utara, Tiworo Kepulauan, Sawerigadi dan Kusambi yang 

peruntukanya direncanakan menjadi kawasan perikanan budidaya dan 

kawasan perkebunan.  

(6) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

ayat (5) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri yang 

menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan. 

Paragraf 2 

Kawasan Pertanian 

Pasal 27  

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 44.014 (empat puluh empat ribu 

empat belas) hektar terdiri atas: 

a. kawasan tanaman pangan; dan 

b. kawasan perkebunan.  
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(2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdapat di Kecamatan Maginti, Sawerigadi, Kusambi, Tiworo Kepulauan, 

Tiworo Selatan, Tiworo Tengah, Tiworo Utara, Lawa, Barangka dan 

Wadaga;  

(3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

meliputi: 

a. kawasan perkebunan di Kecamatan Barangka, Kusambi, Lawsa, 

Maginti, Napano Kusambi, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Tiworo 

Selatan, Tiworo Tengah, Tiworo Utara, dan Wadaga. 

b. kawasan perkebunan yang berada dalam outline kawasan Hutan 

Produksi Tetap seluas kurang lebih 478 (empat ratus tujuh puluh 

delapan) hektar di Kecamatan Barangka dan Napano Kusambi. 

c. kawasan perkebunan yang berada dalam outline kawasan Hutan 

Produksi yang dapat DiKonversi seluas kurang lebih 176 (seratus tujuh 

puluh enam) hektar di Kecamatan Tiworo Selatan.   

(4) Di dalam kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, sebagian merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

seluas kurang lebih 1.587 (seribu lima ratus delapan puluh tujuh) hektar 

yang tersebar di Kecamatan Tiworo Selatan, Maginti, Tiworo Tengah, 

Tiworo Kepulauan, Sawerigadi dan Wadaga. 

(5) Rincian kawasan pertanian pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut 

dalam Rencana Rinci Tata Ruang. 

(6) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

b dan huruf c dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri 

yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan. 

(7) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu 

banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran VII dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 3 

Kawasan Perikanan 

Pasal 28  

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf 

c, seluas kurang lebih 2.064 (dua ribu enam puluh empat) hektar terdiri 

atas: 

a. kawasan perikanan tangkap; dan 

b. kawasan perikanan budidaya. 

(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap yang meliputi rencana 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus berfungsi sebagai Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Maginti, Tiworo Utara dan Napano 

Kusambi. 

(3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, meliputi: 
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a. kawasan perikanan budidaya di Kecamatan Barangka, Kusambi, Lawa, 

Maginti, Napano Kusambi, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Tiworo 

Selatan, Tiworo Tengah, Tiworo Utara, dan Wadaga. 

b. kawasan perikanan budidaya yang berada dalam outline kawasan 

Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.278 (seribu dua ratus tujuh 

puluh delapan) hektar di Kecamatan Tiworo Selatan, Maginti, Tiworo 

Tengah, Tiworo Utara, Sawerigadi, Tiworo Kepulauan, Kusambi dan 

Napano Kusambi; 

c. kawasan perikanan budidaya yang berada dalam outline  kawasan 

Hutan Produksi yang Dainopat Dikonversi seluas kurang lebih 325,41 

(tiga ratus dua puluh lima koma empat satu) hektar di Kecamatan 

Tiworo Selatan, Tiworo Tengah, Tiworo Utara, Tiworo Kepulauan, 

Sawerigadi dan Kusambi. 

d. kawasan perikanan budi daya dilengkapi dengan sarana prasarana 

pengolahan hasil perikanan terdiri atas: 

1. pusat pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Tiworo Selatan, 

Maginti, Tiworo Tengah, Tiworo Utara, Tiworo Kepulauan, 

Sawerigadi, Kusambi dan Napano Kusambi;  

2. pusat pengembangan balai benih ikan dan udang di Kecamatan 

Tiworo Selatan, Maginti, Tiworo Tengah, Tiworo Utara, Tiworo 

Kepulauan, Sawerigadi, Kusambi dan Napano Kusambi; dan 

3. pusat pengolahan rumput laut di Kecamatan Tiworo Selatan, 

Maginti, Tiworo Tengah, Tiworo Utara, Tiworo Kepulauan, 

Sawerigadi, Kusambi dan Napano Kusambi. 

(4) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

b dan huruf c dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri 

yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan. 

Paragraf 4 

Kawasan Pertambangan dan Energi 

Pasal 29  

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat (1) huruf d, merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) terdiri 

atas:  

a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Bukan Logam; dan 

b. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Logam. 

(2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Bukan Logam sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi mineral bukan logam yaitu pasir 

kuarsa, batugamping, batugunung, batukapur, pasir laut dan tanah liat 

tersebar di setiap kecamatan; 

(3) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Logam sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, meliputi mineral logam terdapat Barangka, Lawa dan 

Wadaga;  

(4) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding 
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lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(5) Kegiatan pertambangan diatur lebih lanjut dalam ketentuan umum 

peraturan zonasi masing-masing kawasan peruntukan. 

Paragraf 5 

Kawasan Peruntukan Industri 

Pasal 30  

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 

(1) huruf e, direncanakan seluas kurang lebih 1.392 (seribu tiga ratus 

sembilan puluh dua) hektar terdiri atas: 

a. kawasan peruntukan industri; dan 

b. sentra industri kecil dan menengah. 

(2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, terdiri atas: 

a. rencana kawasan pengembangan industri perkebunan di Kecamatan 

Lawa, Wadaga, Barangka dan Sawerigadi; dan 

b. rencana kawasan pengembangan industri perikanan di Kecamatan 

Maginti. 

(3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b tersebar pada kawasan permukiman. 

(4) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

yang berada diluar kawasan permukiman diatur lebih lanjut dalam 

ketentuan umum peraturan zonasi masing-masing kawasan peruntukan. 

Paragraf 6 

Kawasan Pariwisata 

Pasal 31  

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf 

f, seluas kurang lebih 1.635 (seribu enam ratus tiga puluh lima) terdapat 

di Kecamatan  Maginti, Kecamatan Napano Kusambi, Kecamatan Tiworo 

Kepulauan dan Kecamatan Tiworo Utara. 

(2) Rencana pengembangan daya tarik wisata lainnya yang memiliki 

keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya dan hasil buatan manusia di setiap kecamatan. 

(3) Rencana pengembangan daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam ketentuan umum peraturan zonasi 

masing-masing kawasan peruntukan. 

Paragraf 7 

Kawasan Permukiman 
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Pasal 32  

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) 

huruf g, seluas kurang lebih 8.547 (delapan ribu lima ratus empat puluh 

tujuh) hektar terdiri atas: 

a. kawasan permukiman perkotaan; dan 

b. kawasan permukiman perdesaan. 

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 

a. permukiman perkotaan di setiap ibukota kecamatan; dan 

b. rencana permukiman perkotaan pada kawasan perkotaan Laworo. 

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, terdiri atas: 

a. permukiman perdesaan terdapat di setiap kecamatan;  

b. permukiman transmigrasi terdiri atas: 

1. permukiman transmigrasi SP 3 dan Transmigrasi Swakarsa 

Mandiri (TSM) Waturempe terdapat di Kecamatan Tiworo 

Kepulauan; 

2. permukiman transmigrasi SP 1, SP 2 dan Transmigrasi Swakarsa 

Mandiri (TSM) Labokolo terdapat di Kecamatan Tiworo Tengah; 

3. permukiman Transmigrasi SP 5, SP 9 A dan SP 9 B terdapat di 

Kecamatan Tiworo Selatan; 

4. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Tondasi terdapat di 

Kecamatan Tiworo Utara; 

5. UPT Lawada, UPT Nihi 1 dan UPT Nihi 2 terdapat di Kecamatan 

Sawerigadi; dan 

6. permukiman transmigrasi SP 4 di Kecamatan Maginti. 

c. permukiman pantai yaitu Perkampungan Bajo terdapat di Kecamatan 

Napano Kusambi, Kusambi, Maginti, Tiworo Utara dan Tiworo 

Kepulauan; 

d. kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam outline kawasan 

Hutan Lindung seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar di Kecamatan 

Tiworo Tengah dan Tiworo Utara. 

e. kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam outline kawasan 

Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar di 

Kecamatan Barangka. 

(4) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

d dan huruf e dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri 

yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan. 

Paragraf 8 

Kawasan Pertahanan dan Keamanan 

Pasal 33  

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (1) huruf h, seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar terdiri atas:  



-31- 
 

a. Komando Rayon Militer (KORAMIL) di kecamatan Tiworo Kepulauan; dan 

b. Kepolisian Sektor (POLSEK) di kecamatan Tiworo Kepulauan, Tiworo 

Tengah, Kusambi dan Sawerigadi. 

Pasal 34  

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lainnya selain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 – 33 dapat dilaksanakan apabila tidak 

mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah ini. 

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat 

rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan 

penataan ruang di daerah. 

 

BAB VI 

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 

Pasal 35  

(1) Kawasan strategis di daerah merupakan rencana penetapan kawasan 

strategis kabupaten. 

(2) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 

(satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 36  

(1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

(1) merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan 

ekonomi yang terdiri atas: 

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan 

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. 

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. kawasan minapolitan di Kecamatan Tiworo Utara, Tiworo Tengah, 

Tiworo Kepulauan, Tiworo Selatan, Napano Kusambi, Kusambi, 

Sawerigadi dan Maginti; 

b. kawasan agropolitan di Kecamatan Tiworo Selatan dan Maginti; 

c. kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Tiworo Kepulauan 

Sawerigadi; dan 

d. kawasan pariwisata Selat Tiworo di Kecamatan Tiworo Kepulauan, 

Tiworo Utara dan Maginti. 

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada kawasan Benteng Tiworo di 

Kecamatan Tiworo Kepulauan. 
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Pasal 37  

(1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Muna Barat disusun Rencana 

Rinci Tata Ruang berupa RDTR dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten. 

(2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan PKL dan 

PPK. 

(3) RDTR dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB VII 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 

Pasal 38  

(1) Arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Muna Barat merupakan acuan 

dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat. 

(2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. indikasi program utama;  

b. indikasi sumber pendanaan;  

c. indikasi instansi pelaksana; dan  

d. indikasi waktu pelaksanaan. 

(3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

meliputi: 

a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan 

b. indikasi program utama perwujudan pola ruang. 

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri 

atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah 

kabupaten/kota, dan/atau masyarakat. 

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri 

atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat 

maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada 

Kabupaten Muna Barat, meliputi: 

a. tahap pertama pada periode rencana pembangunan jangka menengah 

daerah pertama, lima tahun pertama (2020 – 2024) yang terbagi atas 

program tahunan;  

b. tahap kedua pada periode rencana pembangunan jangka menengah 

daerah kedua, lima tahun kedua (2025 - 2029); 

c. tahap ketiga pada periode rencana pembangunan jangka menengah 

daerah ketiga, lima tahun ketiga (2030 - 2034); dan 

d. tahap keempat pada periode rencana pembangunan jangka menengah 

daerah keempat, lima tahun keempat (2035 - 2040). 
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(7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi 

instansi pelaksana dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 39  

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 

(2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang 

ditetapkan dalam Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan. 

(3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 40  

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan 

ruang wilayah kabupaten. 

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi; 

b. ketentuan perizinan; 

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan 

d. arahan sanksi. 

Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Pasal 41  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman 

bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat ketentuan khusus mengenai: 

a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan 

tidak diperbolehkan; 

b. intensitas pemanfaatan ruang; 

c. prasarana dan sarana minimum; dan 
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d. ketentuan lain yang dibutuhkan. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang, terdiri atas: 

1. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan 

2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan 

prasarana. 

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang, terdiri atas: 

1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan 

2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga 

Ketentuan Perizinan 

Pasal 42  

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf 

b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin 

pemanfaatan ruang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan 

peraturan zonasi. 

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai 

dengan kewenangannya. 

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 43  

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten Muna Barat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), terdiri atas: 

a. izin prinsip; 

b. izin lokasi; 

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;  

d. izin mendirikan bangunan; dan 

e. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 

Ketentuan Insentif dan Disinsentif 

Paragraf 1 

Umum 
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Pasal 44  

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam 

pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. 

(2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan 

yang didorong pengembangannya. 

(3) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan 

yang dibatasi pengembangannya. 

Paragraf 2 

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif 

Pasal 45  

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat berupa 

insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal. 

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

a. pemberian keringanan pajak; dan/atau 

b. pengurangan retribusi. 

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

a. pemberian kompensasi; 

b. subsidi silang; 

c. kemudahan perizinan; 

d. imbalan; 

e. sewa ruang; 

f. urun saham; 

g. penyediaan prasarana dan sarana; 

h. penghargaan; dan/atau 

i. publikasi atau promosi. 

Pasal 46  

(1) Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum dapat berupa:  

a. pemberian keringanan pajak;  

b. pemberian kompensasi;  

c. pengurangan retribusi;  

d. imbalan;  

e. sewa ruang;  

f. urun saham;   

g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau  

h. kemudahan perizinan.  

(2) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

(3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 3 

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif 

Pasal 47  

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dapat berupa 

disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal. 

(2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan 

pajak yang tinggi. 

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

a. kewajiban memberi kompensasi; 

b. pensyaratan khusus dalam perizinan; 

c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau 

d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. 

Pasal 48  

(1) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum dapat 

berupa: 

a. kewajiban memberi kompensasi;  

b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang 

yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;  

c. kewajiban memberi imbalan;  

d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau  

e. pensyaratan khusus dalam perizinan.  

(2) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

(3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bagian Kelima 

Arahan Sanksi 

Pasal 49  

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, 

merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi 

administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang 

penataan ruang. 

(2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; 

b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang 

yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; 

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang 

diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau 

d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang 

dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
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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 50  

(1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi: 

a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang 

tidak sesuai dengan peruntukannya; 

b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang 

sesuai peruntukannya; dan/atau 

c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang 

tidak sesuai peruntukannya. 

(2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang 

diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

ayat (2) huruf b, meliputi: 

a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; 

dan/atau 

b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum 

dalam izin pemanfaatan ruang. 

(3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang 

diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi: 

a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan; 

b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan; 

c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar 

hijau; 

d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan; 

e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; 

dan/atau 

f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan 

persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang. 

(4) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan 

perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 ayat (2) huruf d, meliputi: 

a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan sumberdaya 

alam serta prasarana publik; 

b. menutup akses terhadap sumber air; 

c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau; 

d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki; 
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e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau 

f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang 

berwenang. 

Pasal 51  

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 

Pasal 52  

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang 

telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 

BAB IX 

KELEMBAGAAN 

Pasal 53  

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, 

dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten 

Muna Barat. 

(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang 

Daerah (TKPRD) Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Keputusan Bupati Muna Barat. 

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas 

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja 

Pemanfaatan Pengendalian Ruang. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu 

pada peraturan perundang-undangan. 

BAB X 

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT 

DALAM PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Hak Masyarakat 

Pasal 54  

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 rencana tata ruang wilayah, rencana tata 

ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan termasuk tata letak dan 

tata bangunan; 

c. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 
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d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul 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. 

Bagian Kedua 

Kewajiban Masyarakat 

Pasal 55  

Dalam kegiatan penataan ruang daerah, setiap orang wajib: 

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

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 56  

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan dengan mematuhi dan 

menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan 

ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara 

turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor 

daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur 

pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, 

selaras dan seimbang. 

Bagian Ketiga 

Peran Masyarakat 

Pasal 57  

Peran masyarakat dalam penataan ruang daerah dilakukan pada tahap: 

a. perencanaan tata ruang; 

b. pemanfaatan ruang; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang. 

Pasal 58  

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dapat berupa: 
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a. memberikan 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. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 

sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

Pasal 59  

Bentuk peran masyarakat pada tahap pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57  huruf b, dapat berupa: 

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; 

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 sumberdaya alam; 

dan 

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 60  

Bentuk peran masyarakat pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dapat berupa: 

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

perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan 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 61  

(1) Peran masyarakat berupa masukan dan/atau keberatan di bidang 

penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.  
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(2) Masukan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

disampaikan kepada Bupati. 

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat 

disampaikan melalui unit kerja terkait dengan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang penataan ruang. 

(4) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 62  

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah 

membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan 

ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

BAB XI 

PENYIDIKAN 

Pasal 63  

(1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.   

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang 

berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 

tindak pidana dalam bidang penataan ruang;  

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan 

peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;  

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan 

dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan 

bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan 

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan 

bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan  

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.  

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 

penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 64  

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, yang mengakibatkan 

perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang 

mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang dengan penataan ruang 

dipidana sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Penataan 

Ruang. 

(3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat 

dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; 

b. pencabutan status badan hukum; dan/atau 

c. pembatalan proses penyelesaian izin usaha.  

Pasal 65  

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin 

pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 huruf b, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan perubahan fungsi ruang, mengakibatkan kerugian 

terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan 

kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 66  

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 

persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

huruf c, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 67  

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, dipidana sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 68  

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa 

berlakunya; 

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan: 

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut 

disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang 

berdasarkan Peraturan Daerah ini; 

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan 

penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-

undangan;  

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan 

ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah 

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul 

sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian 

yang layak; 

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di 

atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:  

a) memperhatikan harga pasaran setempat; 

b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau 

c) sesuai dengan kemampuan daerah; 

5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan 

izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang membatalkan/mencabut izin; 

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai, dilakukan 

penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; 

d. setiap pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan 

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, pemanfaatan 

ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan 

Daerah ini; 

e. setiap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Daerah ini, maka akan dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan; 

dan 

f. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-

hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka 

penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT 

NOMOR  10  TAHUN  2020 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUNA BARAT 

TAHUN 2020 – 2040 

 

 

I. UMUM 

Ruang wilayah adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, 

dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat 

menjadi wadah bagi kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup 

lainnya. 

Ruang wilayah juga bagian dari sumber daya alam yang memiliki potensi 

dan juga keterbatasan, sehingga di dalam pemanfaatannya baik untuk kegiatan 

pembangunan maupun untuk kegiatan lainnya harus dilakukan secara 

terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan 

daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang 

maksimum terhadap pengembangan wilayah, dengan tetap memperhatikan 

kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman 

hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah 

mengamanatkan bahwa setiap wilayah kabupaten perlu merumuskan langkah-

langkah strategis dalam rangka pemanfaatan dan perlindungan ruang, yaitu 

dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selanjutnya RTRW 

Kabupaten akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan 

jangka panjang dan jangka menegah kabupaten, pedoman pemanfaatan ruang 

dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten serta menjadi acuan 

penyusunan rencana rinci kawasan. 

RTRW Kabupaten Muna Barat disusun selain memperhatikan kondisi dan 

karakter fisik wilayah, juga mempertimbangkan dinamika pembangunan yang 

berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah serta 

keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah yang lebih luas, yang 

diterjemahkan ke dalam tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang ingin 

dicapai. 

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka 

ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang, struktur dan pola ruang serta 

penetapan kawasan strategis kabupaten. Struktur ruang wilayah kabupaten 

mencakup sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi kabupaten, sistem 

jaringan energi kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi kabupaten, sistem 

jaringan sumber daya air kabupaten, dan system jaringan prasarana pengelolaan 

lingkungan. Pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan 

kawasan budidaya. 
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Secara normatif, untuk menjamin kekuatan hukum atas pelaksanaan 

program-program pembangunan yang tertuang di dalam dokumen teknis 

tersebut, maka RTRW Kabupaten Muna Barat harus ditetapkan sebagai 

Peraturan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem 

perundang-undangan secara nasional. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang” adalah tujuan yang 

ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan terjemahan 

dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten yang dapat dicapai 

dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

Pasal 5 

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang” adalah arahan 

pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

kabupaten untuk menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, 

menjawab isu strategis, mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang 

dimiliki dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang” adalah penjabaran 

kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah 

yang dirinci dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan 

pola ruang wilayah kabupaten.  

Pasal 7   

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang wilayah kabupaten” 

adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan 

wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam 

wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah 

kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala 

kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9   

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan prasarana” adalah suatu sistem 

jaringan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten 

dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan 

prasarana skala kabupaten. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 
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Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “jalan” adalah prasarana transportasi darat 

yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap 

dan perlengkapannya yang diperuntukan 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 kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan” adalah suatu kesatuan ruas 

jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat 

pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh 

pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. 

Huruf a 

Status jalan nasional meliputi ruas jalan sebagai Jalan Arteri 

Primer (JAP), JKP-1, jalan tol dan jalan strategis nasional.  

Jalan nasional dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang 

Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan 

Nasional. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer” yang 

selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor 

primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan 

kolektor primer tiga) dan JKP-4 (jalan kolektor primer 

empat). 

Yang dimaksud dengan “JKP-2” adalah JKP yang 

menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota 

provinsi dan ibukota kabupaten/kota. 

JKP-2 dimaksud juga ditetapkan sebagai Jalan Provinsi yang 

mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara 

Nomor 511 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan 

Dalam Jaringan Jalan Primer dan Jaringan Jalan Sekunder 

Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 

3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan, dan 

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 512 Tahun 

2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya 

Sebagai Jalan Provinsi. 

Huruf c 

Angka (1)  

Yang dimaksud dengan “JKP-4” adalah JKP yang 

menghubungkan secara berdaya guna antara 

ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan. 

Angka (2)  

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal Primer” yang 

selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang 

menghubungkan secara berdaya guna pusat 

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan 

lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat 
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kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, 

atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan 

lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. 

Angka (3) 

Yang dimaksud dengan “jalan strategis kabupaten” 

adalah jalan yang pembangunannya diprioritaskan 

untuk melayani kepentingan kabupaten 

berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan 

pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan 

keamanan kabupaten 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “jalan desa” adalah ruas jalan 

sebagai Jalan Lingkungan Primer (Jling-P) dan Jalan Lokal 

Primer (JLP) yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam 

kawasan perdesaan 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah pangkalan 

Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk 

mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan 

menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan 

moda angkutan. 

 Angka (1) 

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” 

adalah terminal yang peran utamanya melayani 

kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam 

provinsi yang dipadukan dengan pelayanan 

angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan. 

Lokasi terminal penumpang tipe B ditetapkan oleh 

gubernur.  

Kewenangan penetapan terminal penumpang 

meliputi tipe dan kelas terminal untuk terminal 

penumpang tipe B ditetapkan oleh gubernur dengan 

memperhatikan masukan bupati/walikota. 

Evaluasi dalam rangka perubahan penetapan 

terminal penumpang tipe B dilaksanakan oleh 

gubernur. 

Angka (2) 

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” 

adalah terminal penumpang yang peran utamanya 

melayani kendaraan umum untuk angkutan 

perkotaan atau perdesaan. 

Lokasi terminal penumpang tipe C ditetapkan oleh 

bupati/walikota. Kewenangan penetapan terminal 

penumpang meliputi tipe dan kelas terminal untuk 

terminal penumpang tipe C ditetapkan oleh 

bupati/walikota dengan memperhatikan 

usulan/masukan dari SKPD yang bertanggungjawab 

di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan 

angkutan jalan.  

Evaluasi dalam rangka perubahan penetapan 

terminal penumpang tipe C dilaksanakan oleh 

bupati/walikota. 
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Huruf f  

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah tempat 

untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, 

perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, 

konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat 

parkir mobil barang. Terminal barang terdiri atas terminal 

barang untuk umum, dan terminal barang untuk kepentingan 

sendiri. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah 

seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk 

yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat 

dipindah-pindahkan dan digunakan untuk mengetahui berat 

kendaraan beserta muatannya, digunakan untuk 

pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya 

muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.  

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah 

pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan” adalah suatu 

alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau 

yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pelabuhan laut” adalah pelabuhan 

yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan 

laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut 

atau di sungai. 

Pembangunan pelabuhan laut, pengembangan pelabuhan, 

dan pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan 

dilakukan setelah diperolehnya izin yang diajukan kepada 

bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah perairan yang 

dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran 

lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal 

angkutan laut. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah 

pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan 

laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri 

dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi 

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai 

tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta 

angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan 

dalam provinsi. 
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Huruf b 

Yang dimaksud “terminal khusus” adalah terminal yang 

terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian 

dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri 

sesuai dengan usaha pokoknya. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud “alur pelayaran” adalah perairan yang dari segi 

kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap 

aman dan selamat untuk dilayari. 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “bandar udara” adalah kawasan di 

daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang 

digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas 

landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan 

tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, 

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan 

penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang 

lainnya. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” 

adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai 

dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa 

(ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai 

prasarana pesawat udara) yang didalamnya termasuk ruang 

lalu lintas udara sesuai dengan definisi Air Traffic Service 

(ATS) route berdasarkan ICAO ANNEX 11. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 14  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga gas” yaitu 

pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan tenaga 

mesin gas sebagai tenaga penggeraknya. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik tenaga surya” 

yaitu pembangkit listrik tenaga kecil yang menggunakan 

tenaga surya/matahari sebagai tenaga penggeraknya. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 15   

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 16   

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah saluran dan 

bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan 

yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang 

mencakup penyediaan, pembagian, pemberian penggunaan 

dan pembuangan air irigasi. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “jaringan air baku” adalah air yang 

dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air 

tanah dan/atau air hujan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “sistem pengendali banjir” adalah  

sistem yang digunakan untuk penanggulangan banjir. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “sistem pengaman pantai” adalah  

sistem yang dikembangkan untuk melindungi pantai 

terhadap kerusakan. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Ayat (11) 

Cukup jelas. 

Ayat (12) 

Cukup jelas. 
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Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “air minum” adalah air minum rumah 

tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “air limbah” adalah sisa dari suatu hasil 

usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tempat pemrosesan akhir” yang 

selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses 

dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 

aman bagi manusia dan lingkungan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tempat penampungan sementara” 

yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum 

sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, 

dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “sistem 3R (reuse-reduse-recycling)” 

adalah : 

Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih 

dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi 

lainnya 

Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang 

mengakibatkan sampah 

Recycling berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah 

menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.   

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “drainase” adalah prasarana yang berfungsi 

mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan 

buatan. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “drainase primer” adalah sistem 

saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air 

dari suatu daerah tangkapan air (catchment area). 

Pada umumnya sistem drainase primer disebut juga sebagai 

sistem saluran pembuangan utama. Sistem jaringan ini 

menampung aliran yang berskala besar dan luas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “sistem saluran/drainase sekunder” 

adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi 

menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air 
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dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran 

primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang 

dialirkan. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang wilayah kabupaten” adalah 

rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi 

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai 

dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan 

gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) 

tahun mendatang. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan lindung” adalah 

kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem, 

yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan 

kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan 

perundangundangan pengelolaannya merupakan kewenangan 

pemerintah daerah kabupaten 

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan budidaya” adalah 

kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Yang dimaksud dengan “Kawasan yang memberikan Perlindungan 

terhadap kawasan bawahannya” meliputi kawasan hutan lindung yang 

ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang 

berwenang di bidang kehutanan, kawasan lindung gambut dan kawasan 

resapan air. 

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perlindungan Setempat” adalah kawasan 

yang meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai dan ruang terbuka 

hijau kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta 

kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal 

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung geologi’ adalah kawasan yang 

memberikan perlindungan terhadap air tanah/mata air 

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana” adalah kawasan yang 

sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. 

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah kawasan di darat 

dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannnya karena memiliki 

nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 

dan/atau kebudayaan. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Huruf a 
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Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah kawasan 

perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai 

manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan 

kesucian pantai, keselamatan bangunan dan ketersediaan 

ruang untuk lalu lintas umum. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” meliputi ruang 

di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan 

dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau 

diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk 

sungai bertanggul. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi” adalah kawasan hutan 

yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.  

Pasal 26 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “hutan produksi tetap” adalah 

kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk 

budidaya hutan alam dan hutan tanaman. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “hutan produksi yang dapat 

dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang 

dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
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Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian pangan berkelanjutan” 

adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi 

dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan 

pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan 

nasional. 

Kawasan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai kawasan 

pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa: 

a. lahan beririgasi; 

b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut 

(lebak); dan/atau 

c. lahan tidak beririgasi. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Yang dimaksud dengan “Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya 

disebut WUP” adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan 

data, potensi dan/atau informasi geologi. 

WUP ditetapkan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan kewenangan 

penetapan WUP untuk pertambangan, mineral bukan logam dan WUP 

untuk pertambangan batuan pada Gubernur. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang 

didominasi fungsi kepariwisataan, dapat mencakup sebagian areal dalam 

kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat 

konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.  

Ayat (1) 
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Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari 

lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan 

perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perkotaan” 

adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan 

jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman perdesaan” 

adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, 

termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 

ekonomi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “permukiman transmigrasi” adalah 

satu kesatuan permukiman atau bagian dari Satuan 

Permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan 

tempat usaha transmigran. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Kawasan strategis kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang 

penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat 

penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial 

budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan 

hidup.  
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Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan 

fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut dalam 

rencana tata ruang kawasan strategis. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Yang dimaksud dengan “arahan pemanfaatan ruang” adalah arahan 

pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang 

dan pola ruang sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam 

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir 

tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan pengendalian pemanfaatan 

ruang wilayah kabupaten” adalah ketentuan-ketentuan yang 

dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang 

wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRWK yang berbentuk 

indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan 

perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk 

wilayah kabupaten. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum peraturan zonasi” 

adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang 

dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang 

disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang 

dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan 

RTRW. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “ketentuan perizinan” adalah 

ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai 

kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak 

sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana 
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tata ruang. 

Huruf c  

Yang dimaksud dengan “ketentuan insentif dan disinsentif” 

adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah 

untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar 

sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah 

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang. 

Huruf d  

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk 

memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan 

pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai 

dengan rencana tata ruang yang berlaku. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang 

diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk 

menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan 

untuk diselenggarakan atau beroperasi. 

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan 

berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai 

dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa 

surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL). 

Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan 

kegiatan pemanfaatan ruang. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang 

diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang 

diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi 

merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan 

dalam rangka pemanfaatan ruang. 

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila 

berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin 

prinsip. 

Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 

(satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 

25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian. 

Huruf c 

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk 

permohonan mendirikan bangunan. 

Huruf d 

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam 

mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang. 

Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan peraturan 

zonasi sebagai dasar bagi pemegang izin untuk mendirikan 

bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan rencana 
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teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah 

daerah kabupaten. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Ayat (1) 

Pemberian insentif merupakan pemberian kepada masyarakat 

perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan 

sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. 

Pengenaan disinsentif merupakan pengenaan prasyarat yang ketat 

dalam proses dan prosedur administratif kepada masyarakat 

perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan 

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah kabupaten dan sebagai perangkat untuk 

mencegah/membatasi/mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

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. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “koefesien lantai bangunan yang 

selanjutnya disingkat KLB” adalah angka persentase 

perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung 

dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “koefesien dasar bangunan yang 

selanjutnya disingkat KDB” adalah  angka persentase 

perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan 

gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).  
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Yang dimaksud dengan “koefesien dasar hijau yang 

selanjutnya disingkat KDH” adalah angka persentase 

perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 

bangunan gedung yang diperuntukan bagi 

pertamanan/penghijauan dan luas lahan/tanah 

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 

rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan 

Lingkungan (RTBL). 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Yang dimaksud dengan “peran masyarakat” adalah kegiatan/aktivitas yang 

dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang 

dan pengendalian pemanfaatan ruang.  

Pasal 58 

Huruf a 

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, 

pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan. 

Angka 1 

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan 

kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata 

ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan 

kerangka acuan (Terms of Reference) yang memuat latar 

belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal 

pelaksanaan, serta sumber pembiayaan. 

Angka 2 

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan 

merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan 

wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek 

ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung 

lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan. 

Angka 3 

Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan 

merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai 
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potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau 

kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas 

hak atas ruang. 

Angka 4 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Bentuk-bentuk kerja sama antara lain kerja sama dalam penelitian 

dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta 

penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan 

bantuan teknik dan/atau keahlian. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “tata cara pelaksanaan peran masyarakat” 

adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak 

dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 

Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan 

Ruang. 

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 

Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan 

Ruang. 

Pasal 62 

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan 

Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 
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Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “bencana alam skala besar” adalah bencana 

nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban 

jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, 

cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial 

ekonomi yang ditimbulkan. 

Yang dimaksud dengan “perubahan batas wilayah daerah” berupa 

pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang 

wilayah kabupaten dilakukan dengan Keputusan Bupati. 

Hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah 

kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut : 

a. perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang; atau  

b. tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang.  

Revisi terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan 

bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan 

pemanfaatan ruang. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 
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LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 10     

TAHUN  2020  TENTANG  RENCANA  TATA  RUANG WILAYAH 

KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN  2020 - 2040 

 

  

SISTEM JARINGAN JALAN 

 

I. SISTEM JARINGAN JALAN 

a. Jaringan Jalan Nasional 

Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) 

No. Nama Ruas Panjang (km) 

1. Bts. Kota Raha – Tondasi 38,63 

TOTAL 38,63 

 

b. Jaringan Jalan Provinsi 

Jalan Kolektor Primer Dua (JKP - 2)   

No. Nama Ruas Panjang (Km) 

1 
Lagadi – Lindo (Bts. Kabupaten Muna 

Barat/Kabupaten Muna) 
14,40 

TOTAL 14,40 

 

c. Jaringan Jalan Kabupaten 

1) Jalan Kolektor Primer Empat (JKP – 4)  

No. Nama Ruas Panjang (km) 

1 Barakka - Kasimpa Jaya 4,30 

2 Wandoke – Laworo 2,60 

3 Matakidi – Bungkolo 1,60 

4 Kambara - Sido Makmur 3,70 

5 Katangana - Parura Jaya 4,00 

6 Lambubalano – Wantoramata 1,40 

7 Lakalamba - Lawada Jaya 3,50 

8 Laworo – Waturempe 2,40 

9 Lawada Jaya – Katangana 6,20 

10 Laworo – Lantaito 3,00 

11 Sidamangura – Masara 3,50 

12 Sidamangura – Guali 3,20 

13 Wuna – Lafinde 4,27 

14 Lafinde – Maperaha 3,47 

15 Kasakamu – Wakoila 3,50 

16 Kembar Maminasa – Barakka 3,00 



 

No. Nama Ruas Panjang (km) 

17 Lafinde - Lantaito - Kampobalano 5,00 

18 Kembar Maminasa – Pajala 4,50 

19 Lakawoghe – Kasakamu 1,80 

20 Maperaha – Guali 2,50 

21 Guali – Lakawoghe 2,97 

22 Wakoila – Waturempe 3,50 

23 Barakka - Sangia Tiworo 10,50 

24 Wapae - Mekar Jaya 2,00 

25 Mekar Jaya - Sangia Tiworo 10,50 

26 Masara – Kumbikuno 7,30 

27 Kombikuno – Latawe 1,60 

28 Lapadaku - Lambubalano 0,91 

29 Matakidi - Lambubalano 4,35 

30 Guali – Kasakamu 8,50 

31 Waturempe –Tiworo 3,74 

32 Wapae - Wulanga Jaya 3,20 

 TOTAL 126,51 

 

2) Jalan Lokal Primer (JLP) 

No. Nama Ruas Panjang (km) 

1 Lafinde - Kampobalano 2,70 

2 Labokolo – Tondasi 2,60 

3 Tanjung Pinang - Masara 3,70 

4 Tanjung Pinang - Sidamangura 4,00 

5 Kambara – Lasama 4,00 

6 Lafinde – Bungkolo 3,93 

7 Lasosodo – Gusi 8,54 

8 Wamelai – Lalemba 2,50 

9 Latompe - Lakanaha 4,30 

10 Ondoke - Kampobalano 6,00 

11 Marobea - Kampobalano 7,00 

12 Bakeramba - Lahodu 2,60 

13 Lombu Jaya - Wakoila 2,10 

14 Kampobalano - Lombu Jaya 1,70 

15 Waulai – Bungkolo 1,14 

16 Lakawoghe - Tanjung Pinang 3,50 

17 Lasosodo - Lakanaha 3,00 

18 Bungkolo - Kusambi 5,60 



 

No. Nama Ruas Panjang (km) 

19 Gusi – Lalemba 3,70 

20 Gusi – Watumela 2,17 

21 Abadi Jaya - Kembar Maminasa 4,20 

22 Kasimpa Jaya - Parura Jaya 2,00 

23 Sido Makmur - Lawada Jaya 2,20 

24 Watumela - Langkabalano 2,20 

25 Latugho - Mokokau 1,50 

26 Konawe - Akses Kuburan Umum 2,70 

27 Lindo – Kampani 1,92 

28 Matarawa - Kusambi 2,50 

29 Sawerigadi - Mokokau - Barangka 1,92 

30 Wanseriwu - Labokolo 2,30 

31 Wakontu – Katobu 3,60 

32 Kampani - Sangia Tiworo 10,40 

33 Bungkolo - Hondola 1,97 

34 Wanseriwu - Lakabu 3,60 

35 Langku-langku - Lakabu 5,40 

36 Langku-langku - Momuntu 3,75 

37 Momuntu - Lakabu 7,75 

38 Laworo - Lombu Jaya 1,60 

39 Wuna – Latompe 1,00 

40 Lakanaha - Marobea 7,09 

41 Guali – Kusambi 5,10 

42 Maperaha - Matarawa 3,00 

43 Lakalamba - Laworo 3,50 

44 Momuntu – Pajala 2,80 

45 Sido Makmur - SP 5 2,20 

46 Sido Makmur - Katangana 4,00 

47 Madampi - Watumela 0,60 

48 Bungkolo - Sawerigadi 2,74 

49 Latugho - Madampi 3,43 

50 Lalemba - Kontunaga 7,30 

51 Madampi - Lalemba 5,40 

52 Madampi - Walelei 5,00 

53 Watumela - Walelei 1,00 

54 Lagadi – Mokokau 3,03 

55 Lapolea – Walelei 1,14 

56 Lapolea - Barangka 1,72 

57 Barangka – Bungi 3,00 



 

No. Nama Ruas Panjang (km) 

58 Lakanaha - Barangka 7,20 

59 Lapolea – Bungi 3,40 

60 Lapolea – Bungkolo 1,03 

61 Waukuni - Mangga Dua 5,00 

62 Lalemba – Watumela 3,40 

63 Latugho – Lasasi 3,67 

64 Gusi – Lembo 5,64 

65 Kusambi - Sidamangura 3,50 

66 Waumere – Lasama 3,60 

67 Abadi Jaya -  Pajala 8,00 

68 Wapae Jaya - Labokolo 4,50 

69 Kombukuno - Tangkumaho 6,00 

 Total 254,28 

 

3) Jalan Strategis Kabupaten 

No. Nama Ruas  Panjang (Km) 

1 Punto – Hondola 8,50 

2 Latawe - Tondasi – Pajala 50,00 

3 Lagadi – Matarawa 10,00 

 Total 68,50 

 

d. Jaringan Jalan Desa 

No. Nama Ruas Panjang (km) 

1 Jalan Desa Waturempe 6,32 

2 Jalan Desa Abadi Jaya 9,17 

3 Jalan Desa Kembar Maminasa 8,23 

4 Jalan Desa Kampani 3,62 

5 Jalan Desa Lindo 5,04 

6 Jalan Desa Lailangga 1,35 

7 Jalan Kelurahan Wamelai 6,16 

8 Jalan Desa Lalemba (Lrng III) 1,00 

9 Jalan Desa Sawerigadi 2,77 

10 Jalan Desa Nihi 15,09 

11 Jalan Desa Lafinde 5,20 

12 Jalan Desa Bakeramba 4,21 

13 Jalan Desa Lakawoghe 4,00 

14 Jalan Desa Tanjung Pinang 2,28 

15 Jalan Desa Kusambi 2,82 



 

No. Nama Ruas Panjang (km) 

16 Jalan Desa Waukuni 0,48 

17 Jalan Kelurahan Tiworo 2,10 

18 Jalan Desa Tondasi 7,13 

19 Jalan Desa Wanseriwu 2,56 

20 Jalan Desa Santiri 0,80 

21 Jalan Desa Tiga 1,84 

22 Jalan Desa Tasipi 0,32 

23 Jalan Desa Mandike 1,19 

24 Jalan Desa Katela 0,72 

25 Jalan Desa Kombikuno 6,09 

26 Jalan Desa Barangka (Lrg. I, II dan III) 2,49 

27 Jalan Desa Masara 2,73 

28 Jalan Desa Sangia Tiworo 8,38 

29 Jalan Desa Parura Jaya 11,00 

30 Jalan Desa Kasimpa Jaya 27,03 

31 Jalan Desa Wulanga Jaya 6,79 

32 Jalan Desa Umba 15,94 

33 Jalan Desa Lahaji 3,34 

34 Jalan Desa Watumela 3,24 

35 Jalan Desa Wakontu 4,97 

36 Jalan Desa Sidamangura 6,83 

37 Jalan Desa Mekar Jaya 20,84 

38 Jalan Desa Wapae 10,63 

39 Jalan Desa Suka Damai 17,43 

40 Jalan Desa Labokolo 16,96 

41 Jalan Desa Wandoke 2,26 

42 Jalan Desa Lagadi 6,65 

43 Jalan Desa Lakanaha 2,12 

44 Jalan Desa Masara 3,04 

45 Jalan Desa Katangana 10,48 

46 Jalan Kelurahan Waumere 4,33 

47 Jalan Desa Lasama 9,11 

48 Jalan Desa Momuntu 10,41 

49 Jalan Desa Pajala 10,59 

50 Jalan Desa Tangkumaho 2,50 

51 Jalan Desa Guali 3,91 

52 Jalan Desa Langku-Langku 2,06 

53 Jalan Desa Lakabu 4,57 

 





 

LAMPIRAN III  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 10 

TAHUN 2020  TENTANG  RENCANA  TATA  RUANG  WILAYAH 

KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN  2020 - 2040 

 

 

 

SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR 

No. Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lokasi 

I Sumber Air 
 

 a. air permukaan pada wilayah sungai (WS)  

 WS Muna   

 1) DAS Bakuku Kecamatan Napano Kusambi 

 2) DAS Balu Kecamatan Tiworo Utara 

 3) DAS Bangko Kecamatan Maginti 

 4) DAS Bangko Kecil Kecamatan Maginti 

 5) DAS Bangkomalampe Kecamatan Tiworo Utara 

 6) DAS Belan-Belan Besar Kecamatan Tiworo Utara 

 7) DAS Belan-Belan Kecil Kecamatan Tiworo Utara 

 8) DAS Bero Kecamatan Tiworo Utara 

 9) DAS Bone-Bone Kecamatan Tiworo Utara dan 

Tiworo Tengah 

 10) DAS Bonengkaputeh Kecamatan Maginti 

 11) DAS Gala Kecil Maginti 

 12) DAS Indo Kecamatan Tiworo Kepulauan 

 13) DAS Jompi DS Kecamatan Lawa 

 14) DAS Kabawo Kecamatan Wadaga 

 15) DAS Kasimpa Kecamatan Maginti dan 

Tiworo Selatan 

 16) DAS Katangana – Bonebone Kecamatan Tiworo Selatan, 

Maginti, Tiworo Tengah, 

Tiworo Kepulauan, 

Sawerigadi dan Wadaga  

 17) DAS Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan 

 18) DAS Kayuangin Kecamatan Tiworo Utara 

 19) DAS Kumbikuno Kecamatan Napano Kusambi 

 20) DAS Kusambi Kecamatan Kusambi, 

Sawerigadi, Barangka dan 

Lawa 

 21) DAS Lahudu Kecamatan Kusambi 

 22) DAS Lamanu Kecamatan Wadaga 

 23) DAS Lambiku Kecamatan Kusambi dan 

Napano Kusambi 

 24) DAS Lasama Kecamatan Sawerigadi dan 

Tiworo Kepulauan 



 

No. Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lokasi 

 25) DAS Latoa Kecamatan Tiworo Utara 

 26) DAS Lumana Besar Kecamatan Tiworo Utara 

 27) DAS Maloang Kecamatan Tiworo Utara 

 28) DAS Maloang Kecil Kecamatan Tiworo Utara 

 29) DAS Mandike Kecamatan Tiworo Utara 

 30) DAS Masaringan Kecamatan Tiworo Utara 

 31) DAS Masolakaan Kecamatan Tiworo Utara 

 32) DAS Pasipi Kecamatan Tiworo Utara 

 33) DAS Pulo Santigi Kecamatan Tiworo Utara 

 34) DAS Ransaweta Kecamatan Sawerigadi 

 35) DAS Sanggaleang Kecamatan Tiworo Utara 

 36) DAS Santigi Kecamatan Tiworo Utara 

 37) DAS Simuang Kecamatan Tiworo Utara 

 38) DAS Tanjung Batu Kecamatan Tiworo Selatan 

 39) DAS Tiga Kecamatan Tiworo Utara 

 40) DAS Tiworo Kecamatan Tiworo Tengah, 

Tiworo Utara, Sawerigadi, 

Tiworo Selatan, Tiworo 

Kepulauan, Lawa, Wadaga 

dan Barangka 

 41) DAS Tolimbo Kecamatan Napano Kusambi 

dan Kusambi 

 42) DAS Umba Kecamatan Kusambi dan 

Napano Kusambi 

 43) DAS Wadana Kecamatan Sawerigadi, 

Kusambi dan Barangka 

 44) DAS Walesiruwama Kecamatan Tiworo Tengah 

 b. Cekungan Air Tanah (CAT)  

      CAT Muna Seluruh kecamatan 

II Prasarana Sumber Daya Air  

 a. Jaringan Irigasi  

 1) Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi 

(D.I) 

 

 a) jaringan irigasi primer  

 - D.I Kambara Kecamatan Tiworo 

Kepulauan, Tiworo Tengah, 

Sawerigadi dan Wadaga 

 - D.I Kampani Kecamatan Wadaga 

 - D.I Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan  

 - D.I Katangana 1 Kecamatan Tiworo Selatan 

dan Maginti 

 - D.I Katangana 2 Kecamatan Tiworo Selatan 

dan Sawerigadi 



 

No. Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lokasi 

 - D.I Marobea Kecamatan Sawerigadi 

 - D.I Nihi Kecamatan Sawerigadi 

 - D.I Wanseriwu Kecamatan Tiworo Tengah 

 b) jaringan irigasi sekunder  

 - D.I Kambara Kecamatan Tiworo 

Kepulauan, Tiworo Tengah 

dan Sawerigadi 

 - D.I Kampani  Kecamatan Wadaga 

 - D.I Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan 

 - D.I Katangana 1 Kecamatan Tiworo Selatan 

dan Maginti 

 - D.I Katangana 2 Kecamatan Tiworo Selatan 

dan Sawerigadi 

 - D.I Marobea Kecamatan Sawerigadi 

 - D.I Nihi Kecamatan Sawerigadi 

 - D.I Wanseriwu Kecamatan Tiworo Tengah 

 c) jaringan irigasi tersier  

 - D.I Kambara  Kecamatan Sawerigadi 

 - D.I Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan 

 - D.I Wanseriwu Kecamatan Tiworo Tengah 

 2) jaringan irigasi pada Daerah Irigasi 

Tambak (D.I.T) 

 

 a) D.I.T. Kusambi  Kecamatan Kusambi 

 b) D.I.T. Tiworo Kepulauan Kecamatan Tiworo Kepulauan 

 c) D.I.T. Waukuni Kecamatan Sawerigadi 

 3) jaringan irigasi pada Daerah Irigasi 

Air Tanah (D.I.A.T) 

 

 a) D.I.A.T. Abadi Jaya Kecamatan Maginti 

 b) D.I.A.T. Parura Jaya Kecamatan Tiworo Selatan 

 c) D.I.A.T. Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan 

 d) D.I.A.T. Katangana Kecamatan Tiworo Selatan 

 b. Jaringan Air Baku  

 Pengembangan prasarana air baku dalam 

rangka penyediaan air baku untuk air 

bersih 

 

 1) bendung D.I. Kambara  Kecamatan Sawerigadi 

 2) bendung D.I. Marobea  Kecamatan Sawerigadi 

 3) bendung D.I. Nihi  Kecamatan Sawerigadi 
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SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA 
 

No. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Lokasi 

I Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  

 a. jaringan perpipaan  

 1. rencana pengembangan SPAM unit 

pelayanan 

 

 a) SPAM Sawerigadi Kecamatan Sawerigadi 

 b) SPAM Lawa Kecamatan Lawa 

 c) SPAM Tondasi Kecamatan Tiworo Utara 

 d) SPAM Tiworo Tengah Kecamatan Tiworo Tengah 

 e) SPAM Tiworo Selatan Kecamatan Tiworo Selatan 

 f) SPAM Barangka Kecamatan Barangka 

 g) SPAM Wadaga Kecamatan Wadaga 

 2. rencana pengembangan Instalasi 

Pengolahan Air Bersih (IPA) unit 

distribusi 

 

 a) IPA Marobea Melayani Kecamatan 

Sawerigadi, Barangka, 

Kusambi, Napano Kusambi 

dan Tiworo Kepulauan 

 b) IPA Lagadi Melayani Kecamatan 

Barangka, Lawa dan Wadaga 

 b. bukan jaringan perpipaan  

 1. pemanfaatan sumber air dari mata 

air 

 

 a) mata air Matakidi  Kecamatan Barangka 

 b) mata air Ambolo Kecamatan Barangka 

 c) mata air Makokau Kecamatan Barangka 

 d) mata air Battakalambe Kecamatan Barangka 

 e) mata air Bura  Kecamatan Barangka 

 f) mata air Barakati Kecamatan Lawa 

 g) mata air Waanto Kecamatan Lawa 

 h) mata air Wakantee Kecamatan Lawa 

 i) mata air Lamaeo Kecamatan Lawa 

 j) mata air Madampi Kecamatan Lawa 

 k) mata air Kaaghi Kecamatan Wadaga 

 l) mata air Lambeko Kecamatan Wadaga 

 m) mata air Fotunoghulu Kecamatan Wadaga 

 n) mata air Tobi Kecamatan Wadaga 

 o) mata air Kambara Kecamatan Tiworo Kepulauan 



 

No. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Lokasi 

 p) mata air Langku-langku Kecamatan Tiworo Tengah  

 2. bukan jaringan perpipaan dengan 

sumber air baku untuk air minum 

melalui mata air, sungai dan sumur 

dangkal, sumur pompa tangan, bak 

penampungan air hujan, terminal 

air, mobil tangki air, instalasi air 

kemasan atau bangunan 

perlindungan Mata air 

Kawasan perdesaan dan 

perkotaan yang belum 

terlayani jaringan perpipaan 

II Rencana sistem jaringan air limbah  

Rencana pengembangan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
 

a) IPAL Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kabupaten Muna Barat 
Kecamatan Sawerigadi 

b) IPAL pada rencana kawasan pengolahan 

hasil perikanan 

Kecamatan Tiworo Utara, 

Maginti dan Napano Kusambi 

 c) rencana pengembangan sistem 

pembuangan air limbah rumah tangga 

baik individual maupun komunal 

Seluruh kecamatan 

III Rencana sistem Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

 

Rencana pengembangan instalasi 

pengolahan limbah bahan berbahaya dan 

beracun pada Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kabupaten Muna Barat 

Kecamatan Sawerigadi 

IV Sistem Sistem Jaringan Persampahan  

Rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

Sampah 
Kecamatan Barangka 

Rencana Tempat Penampungan Sementara 

(TPS) Sampah 
Seluruh kecamatan 

Pengelolaan sampah skala rumah tangga 

dan skala lingkungan 
Seluruh kecamatan 

Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan 

prasarana persampahan, dan menerapkan 

sistem 3R (reuse-reduse-recycling) 

Seluruh kecamatan 

V Rencana sistem jaringan evakuasi  

Pengembangan jalur evakuasi bencana dan 

ruang evakuasi bencana 

Ruas jalan di daerah dan/atau 

jalur khusus menuju ruang 

evakuasi bencana yang dapat 

berupa lapangan, taman 

publik, fasilitas pemerintahan, 

fasilitas umum dan fasilitas 

sosial. 

VI Sistem Jaringan Drainase  

a) Jaringan drainase primer Jaringan drainase yang 

menghubungkan dengan  

sungai - sungai     besar     dan        
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PETA RENCANA POLA RUANG 
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INSET PETA

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum vertikal

: ....... Transverse Mercator
: ....... Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51S
: ....... Datum WGS 1984
: ....... Geoid 96

R E N C A N A  TA TA  R U ANG WILAYAH
K A B U PA T E N  M UNA BARAT

TA H U N  2 0 2 0  - 2040

LAMPIRAN V PERDA KABUPATEN MUNA BARAT NO. 10 TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN 
MUNA BARAT

PROVINSI 
SULAWESI TENGGARA

KETERANGAN :
IBUKOTA PEMERINTAHAN :

Ibukota Kecamatan!

Ibukota Kabupaten!P

BATAS ADMINISTRASI :
Batas Kabupaten/Kota

Batas Desa/Kelurahan
Batas Kecamatan

SISTEM JARINGAN JALAN :
Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)

Jaringan Jalan Nasional :

Jaringan Jalan Provinsi :
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jalan Strategis Kabupaten
Jalan Lokal Primer

Jalan Desa

Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
Jaringan Jalan Kabupaten :

POLA RUANG :

Sumber Data :
- Peta Rupabumi Indonesia - Badan Informasi Geospasial Skala 1:25.000 Tahun 2013-2014
- Citra Satelit SPOT 6 Tahun 2015
- Peta Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi, Keputusan Kepala BKPM No.11 / II / PKH / PMDN / 2016
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang 
  Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017
- Perda Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034
KETERANGAN :
Garis-garis batas administrasi pada peta ini bersifat indikatif dan bukan merupakan referensi resmi mengenai batas wilayah

2211-332211-24

2211-222211-21 2211-31

2210-63
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LEMBAR PETA TERHADAP KAB. MUNA BARAT

LEMBAR 2211-33

°
U

Pembina, IV/b
NIP. 19660401 199803 1 001

Kepala Bagian Hukum, 

LA GANDI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya,

KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG :
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya :

Kawasan Hutan Lindung
Hutan Lindung / Perikanan BudidayaHL/IB

Kawasan Perlindungan Setempat :
Sempadan Pantai
Sempadan Sungai

Kawasan Perikanan :
Kawasan Perikanan Tangkap
Kawasan Perikanan Budi Daya

KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA :
Kawasan Hutan Produksi :

Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

HPK/IB Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi / Perikanan Budidaya

Kawasan Pertahanan dan Keamanan :
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KK
OP

KKOP

KKOP

Kawasan Pariwisata
Kawasan Pariwisata :

Rawan Bencana di Kawasan Peruntukan Budidaya ( overlay)
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan-KKOP ( overlay)

Kawasan Permukiman :

Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Pertanian :
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Perkebunan
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PETA KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 
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PETA KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI 
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PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS 
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INDIKASI PROGRAM UTAMA, SUMBER PENDANAAN, INSTANSI PELAKSANA DAN WAKTU PELAKSANAAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 
 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

A PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG                        

I Perwujudan Sistem Perkotaan                        

 1.1. Pengembangan PKL Laworo                        

 a. Penyusunan dan penetapan Perda Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) & Peraturan Zonasi 

(PZ) Kawasan Perkotaan Laworo 

Kawasan 

Perkotaan 

Laworo 

APBD 
Bappeda &/ 

Dinas PU&PR 
                    

 b. Pembangunan pusat perkantoran Kabupaten 

Muna Barat 

Bumi Praja 

Laworo 

(Ring Road) 
APBD 

Setda  &/ 

Bappeda &/ 

Dinas PU&PR 

&/ Kemen PUPR 

                    

 c. Pengembangan dan peningkatan terminal 

menjadi terminal penumpang tipe C 
Kecamatan 

Sawerigadi 
APBD  

Dishub &/ 

Dinas PU&PR 

&/ Bappeda 

                    

 d. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan 

 

Kawasan 

Perkotaan 

Laworo 

APBD 

Dishub &/ 

Dinas PU&PR 

&/ Bappeda 

                    



 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 e. Pengembangan pasar induk kabupaten 
Kecamatan 

Sawerigadi 
APBD / 

APBN 

Dinas 

Perdagangan 

&/Kemendag  

                    

 f. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana 

rumah sakit 
Kecamatan 

Sawerigadi 
APBD / 

APBN 

RSUD &/ Dinas 

PU&PR &/ 

Kemenkes 

                    

 g. Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan 

Kelistrikan dan Bahan Bakar Minyak 
Kecamatan 

Sawerigadi 

APBD  

&/APBN &/ 

Swasta 

Setda &/ Kemen 

ESDM &/PLN &/ 

Swasta 

                    

 h. Pengembangan dan pemantapan pembangkit 

listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik 
Kawasan 

Perkotaan 

Laworo 

APBD  

&/APBN &/ 

Swasta 

Setda &/ 

Kemen ESDM 

&/PLN &/ 

Swasta 

                    

 i. Pengembangan jaringan telekomunikasi 

Kecamatan 

Sawerigadi 

APBD 

&/APBN &/ 

Swasta 

Diskominfo &/ 

Bappeda &/ 

Kemenkominfo 

&/Telkom &/ 

Provider 

                    

 j. Pembangunan/Penyediaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) Perkotaan Laworo 

Kawasan 

Perkotaan 

Laworo 

APBD 

DLH &/ Dinas 

PU&PR &/ 

Bappeda 

                    

 k. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Kawasan 

Perkotaan 

Laworo 

APBD 

DLH &/ Dinas 

PU&PR &/ 

Bappeda 

                    

 l. Pengembangan fasilitas perekonomian, 

Perbankan dan jasa keuangan lainnya 
Kecamatan 

Sawerigadi 
APBD  &/ 

Swasta 

Diskop&UKM 

&/ Disperindag 

&/ Bappeda &/ 

Perbankan 

                    



 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 m. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan  

Jalan dan Jembatan 

Kawasan 

Perkotaan 

Laworo 
APBD  Dinas PU&PR                     

 n. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana 

dan prasarana puskesmas/puskesmas 

pembantu dan jaringannya 

Kawasan 

Perkotaan 

Laworo 
APBD 

Dinas 

Kesehatan 
                    

 o. Program pengembangan perumahan. 

 

 

 

Kawasan 

Perkotaan 

Laworo 

APBD &/ 

APBN 

Dinas 

Perumahan &/ 

Dinas PU &/ 

Kemen PUPR 

                    

 p. Pengembangan industri kecil dan menengah 
Kawasan 

Perkotaan 

Laworo 

APBD  &/ 

Swasta 

Diskop&UKM 

&/ Bappeda &/ 

Disperindag &/ 

Swasta 

                    

 q. Pembangunan fasilitas umum pusat perkotaan 

Laworo 

Kecamatan 

Sawerigadi 
APBD  Dinas PU                     

 1.2. Pengembangan PPK Wapae, Wamelai, Tondasi dan Konawe                       

 a. Penyusunan dan penetapan Perda RDTR dan 

Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Wapae, 

Wamelai, Tondasi dan Konawe 

Tondasi 
APBD &/ 

APBN 

Dishub &/ 

Kemenhub 

 

   u                

 
b. Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal Tondasi 

APBD &/ 

APBN 

Dishub &/ 

Kemenhub 

 
                   

 

 

 

 

 

c. Perencanaan dan pembangunan terminal 

penumpang tipe C 

Kec. Tiworo 

Tengah, 

Tiworo 

Utara dan 

Kusambi  

APBD &/ 

APBN 

Dishub &/ 

Kemenhub 

                    



 

 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 d. Perencanaan dan pembangunan terminal 

barang 

Kec. Lawa 

dan Tiworo 

Utara 

APBD &/ 

APBN 

Dishub &/ 

Kemenhub 

 

                   

 e. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana 

dan prasarana puskesmas/ puskesmas 

pembantu dan jaringannya 

Kec. Tiworo 

Tengah, 

Lawa, 

Tiworo 

Utara dan 

Kusambi 

APBD Dinkes 

 

                   

 f. Pengembangan fasilitas pelayanan 

pemerintahan kecamatan 

Wapae, 

Wamelai, 

Tondasi & 

Konawe 

APBD 
Setda 

Kabupaten  

 

                   

 g. Pengembangan fasilitas pelayanan umum 

lainnya (peribadatan, rekreasi/wisata dan 

olahraga) 

Wapae, 

Wamelai, 

Tondasi & 

Konawe 

APBD 

&/APBN 

Dinas PU &/ 

Dinas 

Pariwisata 

 

                   

 h. Pengembangan Perbankan dan jasa keuangan 

lainnya 

Wapae, 

Wamelai, 

Tondasi & 

Konawe 

APBD  &/ 

Swasta 

Dinas Koperasi 

&/ Perbankan 

 

                   

 i. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan 

Wapae, 

Wamelai, 

Tondasi & 

Konawe 

APBD &/ 

APBN 

Dishub &/ 

Kemenhub 

 

                   

 j. Program pengembangan perumahan Wapae, 

Wamelai, 

Tondasi & 
Konawe 

APBD &/ 

APBN 

Dinas 

Perumahan &/  

Kemen PUPR  

 

                   



 

 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 k. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan  

Jalan dan Jembatan 

Wapae, 

Wamelai, 
Tondasi & 

Konawe 

APBD &/ 

APBN 

Dinas PU &/ 

Kemen PUPR 

 

                   

 l. Pengembangan pembangkit listrik dan jaringan 

transmisi tenaga listrik 

Wapae, 

Wamelai, 

Tondasi & 
Konawe 

APBD  &/ 

APBN &/ 

Swasta 

Dinas ESDM &/ 

Kemen ESDM 

&/PLN  

 

                   

 m. Pengembangan jaringan telekomunikasi Wapae, 
Wamelai, 

Tondasi & 

Konawe 

APBD  &/ 

BUMN &/ 

Swasta 

Diskominfo &/ 

Kemen kominfo 

&/Telkom &/ 

Provider 

 

                   

  

 1.3. Pengembangan PPL Kasimpa Jaya, Pajala, Barangka, 

Lahaji, Tiworo & Lailangga 
   

                   

 a. Perencanaan dan pembangunan pelabuhan 

penyeberangan 

Pajala  

 

APBD &/ 

APBN 

Dishub &/ 

Kemenhub 

 
                   

 b. Pengembangan pelabuhan pengumpan Lokal 

APBD Dishub 

 

                   

 c. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana 

dan prasarana puskesmas/puskesmas 

pembantu dan jaringannya 

Kasimpa, 

Pajala, 

Barangka, 

Lahaji, 

Tiworo & 

Lailangga 

 

APBD Dinkes 

 

                   



 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 d. Pengembangan fasilitas perekonomian KUD, 

UMKM dan perbankan 
 APBD 

Dinas 

Perdagangan &/ 

Dinas Koperasi, 

UKM 

 

                   

 e. Pengembangan fasilitas pelayanan 

pemerintahan  
 APBD 

Setda &/ SKPD 

terkait 

 
                   

 f. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan  

Jalan dan Jembatan 
 APBD Dinas PU 

 
                   

 g. Program pengembangan perumahan 

 
APBD &/ 

APBN 

Kemen PUPR 

&/Dinas 

Perumahan &/ 

Dinas PU 

&/Bappeda 

 

                   

 

h. Pengembangan prasarana lalu lintas 

Kecamatan 

Sawerigadi, 

Tiworo 

Utara, 

Tiworo 

Tengah, 

Napano 

Kusambi,  

Maginti, 

dan Tiworo 

Kepulauan 

 

APBD Dishub                     



 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
i. Perencanaan dan pengembangan Pelabuhan 

Penyeberangan Pajala dan Pelabuhan 

Penyeberangan Latawe 

Kec. 

Maginti dan 

Napano 

Kusambi 

APBD 

&/APBN 

Dishub &/ 

Kemenhub 
    

                

 
j. Pengembangan lintas penyeberangan 

antarkabupaten/kota 

Kecamatan 

Napano 

Kusambi 

APBD 

&/APBN 

Dishub &/ 

Kemenhub 
    

                

 
k. Perencanaan dan pengembangan Pelabuhan 

Latawe menjadi pelabuhan pengumpul  

APBD 

&/APBN 

Dishub &/ 

Kemenhub 
    

                

 
l. Perencanaan dan pengembangan Pelabuhan 

Latawe menjadi pelabuhan pengumpan lokal  

APBD 

&/APBN 

Dishub &/ 

Kemenhub 
    

                

 
m. Pemantapan pelabuhan pengumpan lokal pada 

Pelabuhan Tondasi, Pelabuhan Pajala dan 

Pelabuhan Latawe 

Kecamatan 

Tiworo 

Utara, 

Maginti &  

Napano 

Kusambi 

APBD 
Dinas PU &/ 

Dishub 
    

                

 
n. Pengembangan pelabuhan pelayaran rakyat 

Kecamatan 

Kusambi, 
Sawerigadi, 

Tiworo 

Kepulauan, 
Maginti, 

Tiworo 

Tengah, 
Tiworo 

Selatan & 

Tiworo 

Utara 

APBD 
Dinas PU &/ 

Dishub 
    

                



 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
o. Pembangunan dan pengembangan terminal 

khusus 

Kecamatan 

Napano 

Kusambi, 

Kusambi, 

Sawerigadi 

Tiworo 

Kepuluan, 

Tiworo 

Utara, 

Tiworo 

Tengah, 

Maginti dan 

Tiworo 

Selatan  

APBN &/ 

APBD &/ 

Swasta 

Kemenhub &/ 

Dishub &/ 

Swasta 

    
                

 
p. Pengembangan alur pelayaran dan trayek 

angkutan barang terminal khusus 

Kecamatan 

Napano 

Kusambi, 

Kusambi, 

Sawerigadi 

Tiworo 

Kepuluan, 

Tiworo 

Utara, 

Tiworo 

Tengah, 

Maginti dan 

Tiworo 

Selatan 

 

 

APBD 
Dinas PU &/ 

Dishub 
    

                



 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
q. Pengembangan alur pelayaran dan rute trayek 

angkutan laut 

Wilayah 

perairan 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD  &/ 

APBN  

Dishub &/ 

Kemenhub  
                    

 
r. Pengembangan sarana navigasi pelayaran 

 
APBD &/ 

APBN 

Dishub &/ 

Kemenhub 
                    

 
s. Peningkatan Bandar Udara pengumpan 

Sugimanuru 
Kecamatan 

Kusambi 

APBN &/ 

APBD &/ 

Swasta 

Kemenhub &/ 

Dishub &/ 

Swasta 

                    

 
t. Perencanaan dan pengembangan kawasan 

keselamatan operasi penerbangan Kecamatan 

Kusambi 

APBN &/ 

APBD & 

Kemenhub &/ 

Dishub 
                    

 

II. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA                         

 2.1. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi                        

 
a. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan 

jalan kolektor primer satu (JKP-1) 

Ruas Jalan 

Batas Kota 

Raha – 

Tondasi 

APBN Kemen PUPR     
                

 
b. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan 

jalan kolektor primer dua 

Ruas jalan 

Bts. 

Kabupaten 

Muna/Kab

upaten 

Buton 

Tengah – 

Waara – 

Wamengkoli  

APBD I 
Dinas PU 

Provinsi 
    

                



 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
c. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan 

jalan kolektor primer empat 

Setiap 

Kecamatan  
APBD Dinas PU     

                

 
d. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan 

jalan staretgis kabupaten 

Ruas jalan 

Lagadi - 

Matarawa, 

Latawe-

Tondasi-

Pajala dan 

ruas jalan 

Punto – 

Hondola 

APBD Dinas PU      
                

 
e. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan 

jalan lokal primer, lingkungan primer, dan jalan 

desa 

Setiap 

Kecamatan 

di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD Dinas PU     
                

 
f. pengembangan jaringan jalan lainnya yang 

ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan 

Setiap 

Kecamatan 

di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD 

Kabupaten/

APBD I/ 

APBD 

Kabupaten 

Dishub Kab &/ 

Dishub Provinsi 

Dishub &/ 

Kemenhub 

    
                

 
g. Perencanaan pengembangan terminal 

penumpang tipe B 
Kecamatan 

Lawa 

APBD 

Kabupaten 

dan APBD I 

Dishub Kab &/ 

Dishub Provinsi 

Dishub &/ 

Kemenhub  

    
                

 

 

h. Pembangunan dan pengembangan terminal 

penumpang tipe C 

Setiap 

Kecamatan 
APBD Dishub     

                



 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
i. Pembangunan dan pengembangan terminal 

barang 

Kecamatan 

Maginti, 

Tiworo 

Selatan dan 

Napano 

Kusambi 

APBD &/ 

APBN 

Dishub &/ 

Kemenhub 
    

                

 2.2. Pengembangan Sistem Jaringan Energi        
                

 a. Peningkatan fungsi dan pemantapan 

PLTG/PLTMG Laworo 

 Kecamatan 

Tiworo 

Kepulauan 

APBD &/ 

APBN &/ 

Swasta 

Bagian Ekonomi 

&/ Dinas ESDM 

Prov &/ Kemen 

ESDM &/ PLN 

 

   
                

 b. Pengembangan PLTS Setiap 

Kecamatan  

di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD  &/ 

APBN &/ 

Swasta 

Bagian Ekonomi 

&/ Dinas ESDM 

Prov &/ Kemen 

ESDM &/ PLN 

    
                

 c. Perencanaan dan pengembangan potensi 

pembangkit listrik 

Setiap 

Kecamatan 

di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD  &/ 

APBN 

Swasta 

Bagian Ekonomi 

&/ Dinas ESDM 

Prov &/ Kemen 

ESDM &/ PLN 

 

   
                

 d. Perencanaan dan pembangunan SUTT  Kecamatan 

Lawa & 

Wadaga APBD  &/ 

APBN 

Swasta 

Bagian Ekonomi 

&/ Dinas ESDM  

Bagian Ekonomi 

&/ Dinas ESDM 

Prov &/ Kemen 

ESDM &/ PLN 

 

   
                



 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
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PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 e. Perencanaan dan pembangunan SUTM dan 

SUTR 

Setiap 

Kecamatan  
APBD  &/ 

APBN 

Swasta 

 

 

   
                

 f. Pengembangan gardu listrik Setiap 

Kecamatan  
APBD  &/ 

APBN 

Swasta 

 

 

   
                

 2.3. Pengembangan Sistem Jaringan 

Telekomunikasi 
  

 
                    

 
a) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi 

fiber optik 

 Setiap 

Kecamatan  APBN &/ 

Swasta 

Diskominfo  &/ 

Telkom 

 

   
                

 
b) Pengembangan dan pemantapan menara 

telekomunikasi BTS 

Setiap 

Kecamatan  APBD &/ 

Swasta 

Diskominfo  &/ 

Telkom &/ 

Provider 

 

   
                

 
c) Pengembangan jaringan stasiun radio lokal Setiap 

Kecamatan 

APBD, 

APBN &/ 

Swasta 

Diskominfo  &/ 

Telkom &/ 

Provider 

 

   
                

 2.4. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air    
    

                

 a. Konservasi Sumber Daya Air    
    

                

 
1) Perlindungan sempadan pantai 

Kecamatan 

Napano 

Kusambi 

APBD Kab, 

APBD Prov 

&/APBN 

DKP, Dinas PU, 

DLH, BPBD Kab. 

Muna Barat &/ DKP 

Prov, Dishut Prov, 

DLH Prov, BPBD 

Prov &/ KKP &/ 

Kem LHK &/ Kem 

PUPR 
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TAHAP PELAKSANAAN 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

2) Perlindungan sempadan sungai 

Kecamatan 

Sawerigadi

, Lawa, 

Barangka, 

Wadaga, 

Maginti, 

Tiworo 

Kepulauan

, Tiworo 

Selatan, 

Tiworo 

Tengah, 

Kusambi 

dan 

Napano 

Kusambi 

APBD Kab, 

APBD Prov 

&/APBN 

DKP, Dinas PU, 

DLH, BPBD 

Kab. Muna 

Barat &/ DKP 

Prov, Dishut 

Prov, DLH Prov, 

BPBD Prov &/ 

KKP &/ Kem 

LHK &/ Kem 

PUPR 

 

   
                

 

3) Perlindungan kawasan sekitar mata air 

Kecamatan 

Wadaga, 

Lawa, 

Barangka, 

Tiworo 

Kepulauan 

dan Tiworo 

Tengah 

 

 

APBD 

&/APBN 

DLH &/ Dinas 

PU &/ BPBD &/ 

KLHK &/ Kem 

PUPR 
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 b. Pendayagunaan Sumber Daya Air    
    

                

 

1) Pengembangan, peningkatan, rehabilitasi 

dan pemeliharaan jaringan irigasi 

permukaan  

D.I. 

Marobea, 

D.I. 

Katangana 

1, D.I 

Katangan 2, 

D.I. 

Wanseriwu, 

D.I. 

Kasimpa 

Jaya, D.I. 

Nihi, & D.I. 

Lawada 

Jaya  

APBD &/ 

APBN 

Dinas PU, 

Distan &/ Kem 

PUPR 

 

   
                

 

2) Pengembangan, peningkatan, rehabilitasi 

dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak 

D.I.T. 

Kusambi, 

D.I.T. Tikep 

& D.I. 

Wokuni 

APBD &/ 

APBN 

Dinas PU, DKP 

&/ Kemen KP  

 

   
                

 

3) Pengembangan, peningkatan, rehabilitasi 

dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah 

D.I.A.T. 

Abadi Jaya; 

D.I.A.T. 
Parura 

Jaya; 

D.I.A.T. 

Kasimpa 
Jaya & 

D.I.A.T. 

Katangana 

APBD &/ 

APBN 

Dinas PU, 

Distan &/ Kem 

PUPR 
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4) Peningkatan fungsi Bendung D.I Kambara, 

Bendung D.I. Marobea, Bendung D.I. 

Katangana 1, Bendungan D.I Katangan 2, 

Bendung D.I. Wanseriwu, Bendung D.I. 

Kasimpa Jaya, Bendung D.I. Nihi, Bendung 

D.I. Lawada Jaya dan Bendung D.I. Kampani 

Kecamatan 

Tiworo 

Kepulauan, 

Sawerigadi, 

Tiworo 

Tengah, 

Tiworo 

Selatan dan 

Wadaga 

APBD Kab. 

Muna 

Barat, 

APBD Prov 

dan APBN  

Dinas PU, 

Distan Kab. 

Dinas PU Prov 

dan Kemen 

PUPR 

 

   
                

 5) Pengembangan prasarana air baku untuk 

air bersih 

Kabupaten 

Muna Barat 
APBD Dinas PU 

 
   

                

 6) Pengembangan dan peningkatan fungsi 

sawah beririgasi 

Kabupaten 

Muna Barat  

APBD &/ 

APBN 

Distan &/ 

Kementan 

 
   

                

 c. Pengendali Daya Rusak Air    
    

                

 1) Program pembangunan turap / talud / 

bronjong 

Seluruh 

sungai 

rawan 

banjir & 

longsor di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD Kab 

&/APBD 

Prov 

&/APBN 

Dinas PU &/ 

BPBD &/Dinas 

PU Prov &/ 

BNPB &/ 

Kemen PUPR 

 

   
                

 2) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Seluruh 

sungai rawan 

banjir & 

longsor di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD 

&/APBN 
BPBD &/ BNPB 
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 3) Pembangunan, rehabilitasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 

pengaman pantai 

Sepanjang 

Garis 

Pantai di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Dinas PU &/ 

Kem PUPR 

&/BPBD 

 

   
                

 4) Program pembangunan/ Rehabilitasi 

saluran drainase/gorong-gorong. 

Kabupaten 

Muna Barat 
APBD Dinas PU 

 
   

                

 2.5. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana 

Lainnya 
   

 
   

                

 
1) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir 

(TPA) sampah 

Kecamatan 

Barangka 

APBD 

&/APBN 

Dinas PU &/  

Kem PUPR 

 

   
                

 
2) Pembangunan Tempat Penampungan 

Sementara (TPS) 

Setiap 

kecamatan 

APBD 

&/APBN 

Dinas PU &/ 

Kem PUPR 

 

   
                

 
3) Perencanaan dan pengembangan sistem 

pengelolaan sampah terpadu dan 3R 

Kabupaten 

Muna Barat 
APBD 

Dinas PU &/ &/ 

Dinas LH 

 

   
                

 
4) Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan 

IPA Marobea dan IPA Lagadi 

Kecamatan 

Sawerigadi 

& Lawa 

APBD  &/ 

APBN  

Dinas PU 

Kabupaten &/ 

Kemen PUPR 

 

   
                

 
5) Pengembangan SPAM jaringan perpipaan 

dan bukan jaringan perpipaan 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD 

&/APBN 

Dinas PU &/ 

Kem PUPR 
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 6) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air 

Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan 

meliputi unit air baku, unit produksi, unit 

distribusi, unit pelayanan dan unit 

pengelolaan 

SPAM 

Sawerigadi, 

SPAM 

Lawa, 

SPAM 

Tondasi, 

SPAM 

Tiworo 

Tengah, 

SPAM 

Tiworo 

Selatan, 

SPAM 

Barangka 

dan SPAM 

Wadaga 

APBD  &/ 

APBN  

Dinas PU 

Kabupaten &/ 

Kemen PUPR 

 

   
                

 
7) Pengembangan, rehabilitasi dan 

pemeliharaan saluran drainase  

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD 

&/APBN 

Dinas PU &/  

Kem PUPR 

 
                   

 
8) Pembangunan dan peningkatan saluran 

drainase kawasan perkotaan Kabupaten 

pada kawasan permukiman padat, kumuh, 

dan kawasan sekitar pasar tradisional 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD 

&/APBN 

Dinas PU &/  

Kem PUPR 

 

                   

 
9) Pengembangan prasarana air limbah 

domestik 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD 

&/APBN 

Dinas PU &/ 

Kem PUPR 

 
                   

 
10) Pengembangan sistem jaringan air limbah 

terpusat 

IPAL RSUD 

dan IPAL 

Kawasan 

Pengolahan 

Hasil 

Perikanan 

APBD Dinas PU 

 

                   



 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 11) Penyusunan Rencana Induk Air Bersih, 

Rencana Induk Drainase dan Rencana 

Induk Air Limbah 

Kabupaten 

Muna Barat 
APBD 

Dinas LH &/  

Dinas PU &/ 

Bappeda 

 

   
                

 

12) Penetapan Jalur Evakuasi Bencana 

Kecamatan 

Kusambi, 

Napano 

Kusambi, 

Sawerigadi, 

Barangka, 

Tiworo 

Kepulauan, 

Maginti dan 

Tiworo 

Utara 

APBD BPBD     
                

 13) Pengadaan rambu-rambu petunjuk jalur 

evakuasi bencana 

Kab. Muna 

Barat 
      

                

 14) Pengembangan ruang evakuasi bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kab. Muna 

Barat 
APBD BPBD     

                



 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

B. PERWUJUDAN POLA RUANG                        

1. Perwujudan Kawasan Lindung                        

 1.1. Pemantapan Kawasan Hutan Lindung                        

 1) Peningkatan fungsi dan pemantapan 

kawasan hutan lindung, hutan produksi 

tetap dan hutan produksi yang dapat 

dikonversi 

Kecamata

n Napano 

Kusambi, 

Kusambi, 

Sawerigadi

, Tiworo 

Kepulauan

, Tiworo 

Utara, 

Tiworo 

Tengah, 

Maginti, 

Tiworo 

Selatan, 

Barangka, 

Lawa dan 

Wadaga 

APBD 

&/APBN 

Dinas LH &/ 

Dishut Prov &/  

Kemen LHK 

    
                

 2) Rehabilitasi kawasan hutan lindung  
 

APBD 

&/APBN 

Dinas LH &/ 

Dishut Prov &/  

Kemen LHK 

    
                

 3) Pengawasan dan pengamanan kawasan 

hutan lindung  
APBD 

&/APBN 

Dinas LH &/ 

Dishut Prov &/  

Kemen LHK 
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 4) Penegakan hukum dan pemberantasan 

pembalakan liar (illegal logging)  
APBD 

&/APBN 

Dinas LH &/ 

Dishut Prov &/  

Kemen LHK 

    
                

 5) Pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan kawasan outline dalam 

kawasan hutan lindung 

 
APBD 

&/APBN 

Dinas LH &/ 

Dishut Prov &/  

Kemen LHK 

    
                

 6) Pengusulan perubahan tata batas kawasan 

hutan, dan perubahan peruntukan fungsi 

kawasan hutan dalam outline 

 
APBD 

&/APBN 

Dinas LH &/ 

Dishut Prov &/  

Kemen LHK 

    
                

         
                

 1.2. Pemantapan Kawasan Perlindungan Setempat        
                

 1) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi 

lindung pada sempadan pantai dan 

sempadan sungai 

Semua 

kecamatan 

di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD 

&/APBN 

DKP &/ Dishut 

Prov &/ Dinas 

LH &/ Dinas PU 

&/ KKP 

&/Kemen LHK 

    
                

 2) Penyusunan dan  penetapan Peraturan 

Bupati tentang Penetapan Batas Sempadan 

Pantai 

Kecamatan 

Napano 

Kusambi 

APBD 

&/APBN 

DKP &/ Dishut 

Prov &/ Dinas 

LH &/ Dinas PU 

&/ KKP 

&/Kemen LHK 

    
                

 3) Penyusunan dan  penetapan Peraturan 

Bupati tentang Penetapan Batas Sempadan 

Sungai  
APBD 

&/APBN 

DKP &/ Dishut 

Prov &/ Dinas 

LH &/ Dinas PU 

&/ KKP 

&/Kemen LHK 

    
                



 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
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PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 4) Pengembangan dan peningkatan fungsi 

ruang terbuka hijau   

Kawasan 

Perkotaan 

APBD 

&/APBN 

Dinas PU &/ 

Kemen PUPR  
    

                

 5) Pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan kawasan perlindungan 

setempat 

Semua 

kecamatan 

di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD 

&/APBN 

DKP &/ Dishut 

Prov &/ Dinas 

LH &/ Dinas PU 

&/ KKP 

&/Kemen LHK 

    
                

 1.3. Pemantapan Kawasan Cagar Budaya  
      

                

 1) Revitalisasi dan pemantapan fungsi 

kawasan Benteng Tiworo 

Kecamatan 

Tiworo 

Kepulauan  

APBD  
Dinas 

Pariwisata 
    

                

 2) Pengembangan pengelolaan dan 

pengawasan kawasan cagar budaya 

 

Kecamatan 

Tiworo 

Kepulauan 

APBD 
Dinas 

Pariwisata 
    

                

 1.4. Pemantapan Kawasan Rawan Bencana        
                

 1) Arahan perlindungan kawasan rawan 

banjir/genangan, gelombang pasang laut 

dan angin puting beliung melalui kegiatan: 

 Pembuatan peta rawan bencana 

 Pengendalian pembangunan kawasan 

permukiman dan fasilitas 

pendukungnya di kawasan rawan 

bencana 

 Pembinan, pelatihan dan penyuluhan 

kepada masyarakat di kawasan rawan 

bencana 

Kabupaten 

Muna Barat 
APBD 

Dinas PU 

&/BPBD 
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 2) Penyusunan dan penetapan Peraturan 

Bupati tentang  kajian risiko bencana 
Kabupaten 

Muna Barat 
APBD  

Dinas PU 

&/BPBD 
                    

 3) Pembangunan mitigasi bencana alam dan 

sosialisasi ke masyarakat 

Kabupaten 

Muna Barat APBD  
Dinas PU 

&/BPBD 
                    

 4) Program Tanggap Darurat dan Logistik Kabupaten 

Muna Barat 
APBD  

Dinas PU 

&/BPBD 
                    

 5) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten 

Muna Barat 
APBD  

Dinas PU 

&/BPBD 
                    

 6) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten 

Muna Barat 
APBD  

Dinas PU 

&/BPBD 
                    

 1.5. Pemantapan Kawasan Lindung Geologi        
                

 

 

1) Peningkatan fungsi sempadan mata air 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan 

Wadaga, 

Lawa, 

Barangka, 

Tiworo 

Kepulauan, 

Tiworo 

Tengah 

 

 

 

 

APBD &/ 

APBN 

 

 

Dinas LH &/ 

Dinas PU &/ 

Bagian Ekonomi 

&/ Dinas ESDM 

Prov &/ Kem 

ESDM 
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2. Perwujudan Kawasan Budi Daya        
                

 
2.1. Pengelolaan Kawasan Peruntukan Hutan    

Produksi 
       

                

 1) Peningkatan fungsi, rehabilitasi dan 

pemantapan kawasan peruntukan hutan 

produksi 

Kecamatan 

Napano 

Kusambi, 

Kusambi, 

Sawerigadi, 

Barangka, 

Lawa, 

Wadaga, 

Tiworo 

Kepulauan, 

Maginti, 

Tiworo 

Utara, 

Tiworo 

Tengah dan 

Tiworo 

Selatan  

 

 

 

 

 

 

APBD &/ 

APBN 

Dinas LH &/ 

Dishut Prov &/ 

Kemen LHK 

    
                

 
2) Pengembangan pengelolaan pemanfaatan 

kawasan peruntukan hutan produksi  

Dinas LH &/ 

Dishut Prov &/ 

Kemen LHK 

    
                

 
3) Pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan kawasan peruntukan hutan 

produksi 
 

Dinas LH &/ 

Dishut Prov &/ 

Kemen LHK 

    
                

 
4) Pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan kawasan outline dalam 

kawasan hutan produksi 
 

Dinas LH &/ 

Dishut Prov &/ 

Kemen LHK 

    
                

 2.2. Pengembangan Kawasan Pertanian        
                

 1) Penyusunan dan penetapan Perda 

mengenai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Distan 

&/Bappeda &/ 

Dinas TR 

    
                

 2) Pengembangan kawasan pertanian 

tanaman pangan 

APBD &/ 

APBN 

Distan &/ 

Kementan 
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2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 3) Pengembangan kawasan perkebunan tebu Kabupaten 

Muna Barat 
 

Distan &/ 

Kementan 
    

                

 4) Pengembangan kawasan perkebunan  Semua 

kecamatan 

di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Distan &/ 

Kementan 

 

   
                

 
5) Pengembangan kegiatan pertanian 

tanaman pangan, perkebunan, hortikultura 

dan peternakan 

Semua 

kecamatan 

di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Distan &/ Dinas 

Pangan &/ 

Kementan 

 

   
                

 
6) Peningkatan produktivitas hasil pertanian, 

tanaman pangan, perkebunan dan 

peternakan 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Distan &/ 

Kementan 

 
   

                

 
7) Pengawasan dan pengendalian kegiatan 

pengolahan lahan pertanian dan 

perladangan berpindah untuk menjamin 

kelestarian sumberdaya lahan dan air 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Distan &/ 

Kementan &/ 

Dinas LH  

 

   
                

 2.3. Pengembangan Kawasan Peruntukan 

Perikanan 
   

 
   

                

 1) Pengelolaan pemanfaatan kawasan 

peruntukan perikanan tangkap 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 
DKP &/ KKP  

 
   

                

 2) Perencanaan dan pengembangan 

Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) sebagai sarana dan 

prasarana perikanan tangkap  

Kecamatan 

Maginti, 

Tiworo 

Utara & 

Napano 

Kusambi 

APBD &/ 

APBN  
DKP &/ KKP  
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3) Perencanaan dan pengembangan Balai 

Benih Ikan & Balai Benih Udang  

Kecamatan 

Tiwsel, 

Maginti, 

Tiworo 

Tengah, 

Tiworo 

Utara, 

Tikep, 

Sawerigadi, 

Kusambi & 

Napano 

Kusambi  

APBD &/ 

APBN  
DKP &/ KKP  

 

   
                

 
4) Peningkatan dan pengembangan kawasan 

budidaya perikanan  

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN  
DKP &/KKP 

 
   

                

 
5) Pengembangan pusat pengolahan hasil 

perikanan 

Kecamatan 

Tiworo 

Utara 

APBD &/ 

APBN  
DKP &/ KKP  

 
   

                

 
6) Pengembangan pusat pengolahan rumput 

laut 

Kecamatan 

Maginti, 

Tiworo 

Tengah, 

Tiworo 

Utara, 

Tikep, 

Kusambi & 

Napano 

Kusambi 

APBD &/ 

APBN  
DKP &/ KKP  

 

   
                

 
7) Pengawasan dan pengendalian kegiatan 

perikanan tangkap dan budidaya perikanan 

dalam rangka menjaga kelestarian 

sumberdaya alam 

Kabupaten 

Muna Barat 
APBD DKP &/KKP 
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 2.4. Pengembangan Kawasan Peruntukan 

Pertambangan dan Energi 
   

 
   

                

 1) Pemantapan Wilayah Usaha Pertambangan 

(WUP) di Kabupaten Muna Barat  
Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Dinas ESDM 

Prov &/ Bagian 

Ekonomi 

 

   
                

 2) Optimalisasi pemanfaatan potensi tambang Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Dinas ESDM 

Prov &/ Bagian 

Ekonomi 

 

   
                

 3) Pengawasan dan pengendalian kegiatan 

pertambangan  Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Dinas ESDM 

Prov &/ Bagian 

Ekonomi &/ 

Dinas LH 

 

   
                

 4) Rehabilitasi kawasan pasca penambangan 
Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Dinas ESDM 

Prov &/ Bagian 

Ekonomi &/ 

Dinas LH 

 

   
                

 2.5. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri   
 

    
                

 1) Pengembangan pusat kegiatan industri Kecamatan 

Lawa, 

Wadaga, 

Barangka, 

Sawerigadi 

dan Maginti 

APBD &/  

Swasta 

Disperin &/ 

Swasta 

 

   
                

 2) Pengembangan sentra industri kecil dan 

menengah Kabupaten 

Muna Barat 
APBD 

Disperin &/ 

Dinas Koperasi, 

UKM 
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 3) Pengawasan dan pengendalian kegiatan 

industri  

Kabupaten 

Muna Barat 
 

Disperin &/ 

Diskop, UKM 

&/ Dinas LH 

 

   
                

 2.6. Pengembangan Kawasan Peruntukan 

Pariwisata 
  

 
    

                

 1) Penyusunan rencana pengembangan 

pariwisata (Rencana Induk Pariwisata 

Daerah/RIPDA) 

Kabupaten 

Muna Barat 
APBD 

Dinas 

Pariwisata &/ 

Bappeda 

 

   
                

 2) Pengembangan kawasan pariwisata 

alam/laut 

Kecamatan 

Tiworo 

Kepulauan, 

Tiworo 

Utara dan 

Maginti 

APBD &/ 

APBN 

Dispar &/ Dinas 

Kebudayaan &/ 

Dinas PU &/ 

Kemenpar 

 

   
                

 3) Pengembangan kawasan pariwisata alam 

pegunungan/hutan 

Kecamatan 

Tiworo 

Utara, 

Napano 

Kusambi, 

Lawa, 

Barangka 

dan 

Wadaga 

APBD &/ 

APBN 

Dispar &/ 

Kemenpar 

 

   
                

 
4) Pengembangan sarana dan prasarana 

penunjang pariwisata terpadu (jaringan 

jalan, pelabuhan, energi, telekomunikasi, 

air baku, air limbah, penginapan/resort, 

restoran, pasar, fasilitas kesehatan, dan 

utilitas) 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN &/ 

Swasta 

Dispar &/ Dinas 

PU &/ Dishub 

&/Diskominfo 

&/ Dinas LH 

&/Dispar 

&/Swasta 
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 2.7. Pengembangan Kawasan Peruntukan 

Permukiman 
   

 
   

                

 1) Penyusunan rencana pembangunan & 

pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman (RP3KP) Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Dinas 

Perumahan 

Rakyat & 

Permukiman 

&/Bappeda &/ 

Kemen PUPR 

 

   
                

 2) Penyediaaan sarana dan prasarana 

permukiman perkotaan yang nyaman 
Ibukota 

kecamatan 

di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Dinas 

Perumahan 

Rakyat & 

Permukiman 

&/Bappeda &/ 

Kemen PUPR 

 

   
                

 3) Pengembangan dan peningkatan fungsi 

kawasan perkantoran pemerintahan 

kabupaten 

 

Di Kawasan 

Perkotaan 

Laworo, 

Barangka 

dan Tiworo 

Kepulauan 

APBD 
Dinas PU &/ 

SKPD terkait  

 

   
                

 4) Pengembangan dan peningkatan fungsi 

kawasan Bandar Udara Sugimanuru 

 

Kecamatan 

Kusambi 
APBD 

Dinas PU &/ 

SKPD terkait  

 

   
                

 5) Pengembangan dan peningkatan fungsi 

kawasan pelabuhan  

Latawe, 

Tondasi, 

dan Pajala 

APBD 
Dinas PU &/ 

SKPD terkait  
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 6) Penegmbangan fasilitas ruang publik dan 

ruang terbuka hijau kota 
   

 
   

                

 7) Pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman 

Semua 

Kecamatan 

di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Dinas  

Perumahan 

&/Dinas PU & 

Penataan Ruang 

&/ Kem PUPR 

 

   
                

 8) Penyediaan dan menetapkan lokasi Kasiba 

dan Lisiba 

Semua 

Kecamatan 

di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Dinas  

Perumahan 

&/Dinas PU & 

Penataan Ruang 

&/ Kem PUPR 

 

   
                

 9) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas 

umum perumahan dan kawasan 

permukiman (jalan, pelabuhan, energi, 

telekomunikasi, air baku, air limbah, 

penginapan/resort, restoran, pasar, 

fasilitas kesehatan, dan utilitas) 

Semua 

Kecamatan 

di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Dinas Perum &/ 

Dinas PU &/ 

Kem PUPR &/ 

Dishub &/ 

Dinas ESDM 

Prov &/ 

Diskominfo &/ 

PLN &/ 

Pertamina &/ 

Telkom 

&/Swasta 

 

   
                

 10) Pengawasan dan pengendalian perumahan 

dan kawasan permukiman 
Kabupaten 

Muna Barat 
APBD  

Dinas 

Perumahan &/ 

Bappeda  
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 11) Program Penyelesaian Konflik-Konflik 

Pertanahan 
Kabupaten 

Muna Barat 
APBD  

Dinas 

Perumahan &/ 

Bappeda 

&/Dinas PU & 

Penataan Ruang 

 

   
                

 12) Pengembangan kawasan transmigrasi Kawasan 

Transmigra

si di 

Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Dinas 

Transmigrasi &/ 

Kemendesa 

PDTT 

 

   
                

 13) Pengembangan dan peningkatan fungsi 

kawasan TPA+ 

Kecamatan 

Barangka 
 

DLH, Dinas PU 

&/ SKPD terkait 

 
   

                

 
14) Penataan dan peningkatan kualitas 

perumahan dan lingkungan kawasan 

permukiman 

Kabupaten 

Muna Barat 
APBD &/ 

APBN 

Dinas 

Perumahan &/ 

Bappeda 

&/Dinas PU  &/ 

Kem PUPR 

 

   
                

 2.8. Pengembangan Kawasan Pertahanan dan 

Keamanan 
   

 
   

                

 1) Pemantapan kawasan pertahanan dan 

keamanan 

Kabupaten 

Muna Barat 
APBN POLRI &/ TNI 

 
   

                

 2.9. Pengembangan Kawasan Tempat 

Pembuangan Akhir   
   

 
   

                

 1) Pengembangan dan peningkatan fungsi 

kawasan TPA 

 

Kecamatan 

Barangka  
DLH, Dinas PU 

&/ SKPD terkait 
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C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN    
    

                

1 
Pengembangan KSK dari Sudut Kepentingan 

Pertumbuhan Ekonomi 
   

    
                

 1.1. Perwujudan Kawasan Minapolitan    
    

                

 1) Penyusunan dan penetapan Perda Rencana 

Tata Ruang Kawasan Minapolitan 

Kecamatan 

Tiworo 

Utara, 

Tiworo 

Tengah, 

Tiworo 

Kepulauan, 

Napano 

Kusambi, 

Kusambi, 

Sawerigadi 

dan Maginti 

APBD 

Bappeda &/ 

Dinas Penataan 

Ruang &/DKP 

 

   
                

 2) Pengembangan dan peningkatan fungsi 

sarana dan prasarana penunjang 
 APBD  

Dinas PU &/ 

DKP 

 
   

                

 1.2. Perwujudan Kawasan Agropolitan    
    

                

 1) Penyusunan dan penetapan Perda Rencana 

Tata Ruang Kawasan Agropolitan  

Kecamatan 

Tiworo 

Selatan dan 

Maginti 

APBD &/ 

APBN 

Bappeda &/ 

Dinas Penataan 

Ruang &/ 

Kemendes 

 

   
                

 2) Pengembangan dan peningkatan fungsi 

sarana dan prasarana penunjang 
Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Dinas PU &/ 

Distan &/ 

Kemendes 

 

   
                



 

 

NO. USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

PENDANAAN 

INSTANSI 

PELAKSANA 

TAHAP PELAKSANAAN 

2020 – 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 – 2040 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 3) Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan 

prasarana transportasi Kecamatan 

Tiworo 

Selatan dan 

Maginti 

APBD &/ 

APBN 

Dinas  

Perumahan 

&/Dinas PU & 

Penataan Ruang 

&/ Kem PUPR 

%/ Kemendes 

 

                   

 4) Penyusunan Rencana Pengembangan 

Kawasan Perdesaan 
Kabupaten 

Muna Barat 

APBD &/ 

APBN 

Bappeda &/ 

DPMD &/ 

Kemendes 

 

                   

 1.3. Perwujudan Kawasan Kota Terpadu Mandiri 

(KTM) 

    
                   

 1) Penyusunan dan penetapan Perda Rencana 

Tata Ruang Kota Terpadu Mandiri 
Kecamatan 

Tiworo 

Kepulauan 

APBD &/ 

APBN 

Dinas PU &/ 

Dinas 

Transmigrasi &/ 

Kemendes 

 
                   

 2) Pengembangan dan peningkatan fungsi 

sarana dan prasarana penunjang 

 
                   

 1.4. Perwujudan Kawasan Pariwisata Selat Tiworo                        

 1) Penyusunan dan penetapan Rencana Induk 

Pariwisata Daerah (RIPDA) 
Kecamatan 

Tiworo 

Kepulauan 

APBD &/ 

APBN 

Bappeda &/ 

Dinas Pariwsata 

&/ Dinas PU &/ 

Kemendes 

 
                   

 2) Pengembangan dan peningkatan fungsi 

sarana dan prasarana penunjang 

 
                   

2 Pengembangan KSK dari Sudut Kepentingan Sosial 

Budaya 
   

 
                   

 2.1.    Perwujudan Kawasan  Benteng Tiworo                        

 1) Penyusunan dan penetapan Perda Rencana 

Tata Ruang Kawasan Benteng Tiworo 
Kecamatan 

Tiworo 

Kepulauan 

APBD 

Bappeda &/ 

Dinas PUPR&/ 

Dinas 

Pariwisata 

 

                   





-121- 

 

LAMPIRAN XI   

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  

NOMOR 10 TAHUN 2020 

TENTANG  

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUNA BARAT  

TAHUN 2020–2040 

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI 

Zona Berdasarkan  

Struktur Ruang 

Wilayah Kabupaten 

Deskripsi 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Ketentuan Umum Kegiatan Keterangan 

A. SISTEM PERKOTAAN   

A.1. PKL 

Kawasan perkotaan yang 

berfungsi untuk melayani 

kegiatan skala kabupaten atau 

beberapa kecamatan. 

 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:  

a. kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan; 

b. kegiatan permukiman perkotaan; 

c. kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten; 

d. kegiatan perkantoran; 

e. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan/cagar 

budaya; 

f. kegiatan olahraga; 

g. kegiatan pertanian dan perikanan; 

h. kegiatan pertahanan dan keamanan; 

i. kegiatan pelayanan Pendidikan, penelitian, dan pengembangan; 

j. kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum; 

k. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;  

l. kegiatan sentra industri kecil dan menengah dan 

m. kegiatan transportasi. 

 Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

a. kegiatan pariwisata dan rekreasi;  

b. kegiatan pertambangan non logam/batuan dengan syarat 

pemanfaatan ruang yang tercantum pada butir D.4; dan 

c. kegiatan  lainnya  yang  tidak termasuk  dalam  kategori kegiatan  
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yang diperbolehkan dan kegiatan yang tidak diperbolehkan. 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

a. kegiatan industri besar; dan 

b. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai 

PKL. 

 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) sebesar 70%;  

b. Penyediaan RTH minimal 30% dari luas kawasan perkotaan 

yang terdiri dari RTH publik sebesar 20%, dan RTH privat 

sebesar 10%. 

c. Intensitas pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam 

Rencana Detail Tata Ruang. 

 Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: 

a. Sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan, 

telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, 

pengolahan air limbah, dan jaringan drainase; 

b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;  

c. sarana pelayanan umum pendidikan, transportasi, kesehatan, 

olahraga, peribadatan, dan social budaya skala kabupaten; 

dan 

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum diatur lebih lanjut 

dalam Rencana Detail Tata Ruang. 

 Ketentuan khusus meliputi: 

a. Kegiatan pada kawasan perkotaan yang berada dalam 

kawasan potensi bencana alam, ditambahkan persyaratan 

ketentuan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana yang 

tercantum pada butir C.3; dan 

b. pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan 
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penerbangan pada Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

A.2. PPK 
Pusat permukiman yang 

berfungsi untuk melayani 

kegiatan skala kecamatan. 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:  

a. kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan; 

b. kegiatan permukiman perkotaan; 

c. kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan; 

d. kegiatan perkantoran; 

e. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan/cagar 

budaya; 

f. kegiatan olahraga; 

g. kegiatan pertanian dan perikanan; 

h. kegiatan pertahanan dan keamanan; 

i. kegiatan pelayanan Pendidikan, penelitian, dan 

pengembangan; 

j. kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum; 

k. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;  

l. kegiatan transportasi; dan  

m. sentra industri kecil dan menengah. 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 

a. kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten; 

b. kegiatan pariwisata dan rekreasi;  

c. kegiatan pertambangan non logam/batuan dengan syarat 

pemanfaatan ruang yang tercantum pada butir D.4 dan 

d. kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan 

yang diperbolehkan dan kegiatan yang tidak diperbolehkan. 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

a. kegiatan industri besar; dan 
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b. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai 

PPK. 

 Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

a. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) sebesar 70%;  

b. Penyediaan RTH minimal 30% dari luas kawasan perkotaan 

yang terdiri dari RTH publik sebesar 20%, dan RTH privat 

sebesar 10%. 

c. Intensitas pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam 

Rencana Detail Tata Ruang. 

 Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: 

a. Sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan, 

telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, 

pengolahan air limbah, dan jaringan drainase; 

b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;  

c. sarana pelayanan umum pendidikan, transportasi, kesehatan, 

olahraga, peribadatan, dan social budaya skala kabupaten; 

dan 

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum diatur lebih lanjut 

dalam Rencana Detail Tata Ruang. 

 Ketentuan khusus meliputi: 

a. Kegiatan pada kawasan perkotaan yang berada dalam 

kawasan potensi bencana alam, ditambahkan persyaratan 

ketentuan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana yang 

tercantum pada butir C.3; dan 

b. pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan 

penerbangan pada Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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A.3. PPL 

Pusat permukiman yang 

berfungsi melayani kegiatan 

skala antardesa. 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:  

a. kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan 

dan/atau desa/kelurahan; 

b. kegiatan permukiman perdesaan; 

c. kegiatan perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa; 

d. kegiatan perkantoran; 

e. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan/cagar 

budaya; 

f. kegiatan olahraga; 

g. kegiatan pertanian dan perikanan; 

h. kegiatan pertahanan dan keamanan; 

i. kegiatan pelayanan Pendidikan, penelitian, dan 

pengembangan; 

j. kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum; 

k. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;  

l. kegiatan transportasi; dan  

m. sentra industri kecil dan menengah. 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 

a. kegiatan pertambangan non logam/batuan dengan syarat 

pemanfaatan ruang yang tercantum pada butir D.4; 

b. kegiatan industri besar; dan 

c. kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten; 

d. kegiatan pariwisata dan rekreasi; dan 

e. kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan 

yang diperbolehkan dan kegiatan yang tidak diperbolehkan. 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang kegiatan 

yang mengganggu fungsi kawasan perdesaan sebagai PPL. 

 Ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi: 
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a. Sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan, 

telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, 

pengolahan air limbah, dan jaringan drainase; 

b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;  

c. sarana pelayanan umum pendidikan, transportasi, kesehatan, 

olahraga, peribadatan, dan social budaya skala kabupaten. 

 Ketentuan khusus meliputi: 

a. Kegiatan pada kawasan permukiman perdesaan yang berada 

dalam kawasan potensi bencana alam, ditambahkan 

persyaratan ketentuan pemanfaatan ruang kawasan rawan 

bencana yang tercantum pada butir C.3; dan 

b. pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan 

penerbangan pada Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

B. KAWASAN SEKITAR SISTEM JARINGAN PRASARANA 
  

B.1. Sekitar Prasarana Transportasi 
  

B.1.1. Sekitar Sistem Jaringan Transportasi  

          Darat 
  

a. Kawasan Sekitar 

Sistem Jaringan 

Jalan 

Sistem Jaringan Jalan meliputi:  

 Jaringan Jalan Nasional) 

 Jaringan Jalan Provinsi 

 Jaringan Jalan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten 

 Jaringan Jalan Desa 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:  

a. Kegiatan yang mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang 

manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

b. Pengembangan prasarana pelengkap jalan untuk kepentingan 

umum dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan 

 Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan 

Setiap kegiatan yang 

menimbulkan bangkitan lalu 

lintas diwajibkan membuat 

kajian analisa dampak lalu 

lintas 
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utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon dan 

pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak 

mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna 

jalan 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 

a. Pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang 

pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya 

kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan 

b. Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung 

di sepanjang sisi jalan 

b. Kawasan Sekitar 

Jaringan Terminal 

Penumpang 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, 

penunjang operasional, dan pengembangan terminal tipe B dan 

terminal penumpang tipe C 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu 

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta 

fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan 

jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal 

penumpang tipe C 

 Terminal penumpang tipe B, terminal penumpang tipe C dilengkapi 

dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan 

terminal. 

 

c. Kawasan Sekitar 

Terminal Barang 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, 

penunjang operasional, dan pembangunan kawasan terminal 

barang 

 Kegiatan yang diperperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan 
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selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu 

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta 

fungsi terminal barang 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan 

jalan, serta fungsi terminal barang; 

 Terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya 

diserasikan dengan luasan terminal. 

d. Kawasan Sekitar 

Jembatan Timbang 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, 

penunjang operasional, dan pembangunan kawasan jembatan 

timbang 

 Kegiatan yang diperperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan 

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu 

keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta 

fungsi jembatan timbang 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan 

jalan, serta fungsi jembatan timbang 

 Jembatan Timbang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya 

diserasikan dengan luasan jembatan timbang. 

 

e. Kawasan Sekitar 

Jaringan Sungai, 

Danau dan 

Penyeberangan 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a. pembangunan fasilitas operasional penunjang dan 

pengembangan angkutan sungai dan penyeberangan  

b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau 

kecil di sekitar badan air di sepanjang lintas penyeberangan 

dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas penyeberangan 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan lain 

selain kegiatan yang disebutkan pada huruf a, yang tidak 
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mengganggu keamanan dan keselamatan angkutan sungai dan 

penyeberangan serta fungsi pelabuhan sungai 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 

a. kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan 

angkutan sungai dan penyeberangan serta fungsi pelabuhan 

sungai 

b. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas pada 

pelabuhan sungai dan penyeberangan pemanfaatan ruang di 

sepanjang lintas penyeberangan yang mengganggu aktivitas 

penyeberangan 

f. Kawasan Sekitar 

Jaringan Angkutan 

Sungai, Danau dan 

Penyeberangan 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a. pembangunan fasilitas operasional penunjang dan 

pengembangan angkutan sungai dan penyeberangan  

b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau 

kecil di sekitar badan air di sepanjang lintas penyeberangan 

dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas penyeberangan 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan lain 

selain kegiatan yang disebutkan pada huruf a, yang tidak 

mengganggu keamanan dan keselamatan angkutan sungai dan 

penyeberangan serta fungsi pelabuhan sungai 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 

a. kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan 

angkutan sungai dan penyeberangan serta fungsi pelabuhan 

sungai 

b. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas pada 

pelabuhan sungai dan penyeberangan 

c. pemanfaatan ruang di sepanjang lintas penyeberangan yang 

mengganggu aktivitas penyeberangan 
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B.1.2. Sekitar Sistem Jaringan Transportasi   

          Laut  

  

a. Kawasan Sekitar 

Pelabuhan 

Pelabuhan adalah tempat yang 

terdiri dari daratan dan 

perairan di sekitarnya dengan 

batas-batas tertentu sebagai 

tempat kegiatan pemerintahan 

dan kegiatan ekonomi yang 

dipergunakan sebagai tempat 

kapal bersandar, berlabuh, naik 

turun penumpang dan/atau 

bongkar muat barang yang 

dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan 

kegiatan penunjang pelabuhan 

serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antar 

moda transportasi 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan 

pengembangan kawasan pelabuhan 

b. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi 

pelayanan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat, pelayaran-

perintis, fasilitas umum dan fasilitas sosial 

c. kegiatan untuk perdagangan eceran dan jasa komersial (jasa 

perjalanan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, 

jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis yang berkaitan dengan 

pelayanan penumpang) 

d. kegiatan yang menyediakan fasilitas kesehatan dan 

peribadatan yang berkaitan dengan pelayan penumpang 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan 

pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan 

dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pelarangan kegiatan di 

ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada 

keberadaan jalur transportasi laut 

 

b. Kawasan Sekitar   

    Alur Pelayaran 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran 

dibatasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau 

kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran 

dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran 
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 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan 

ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan 

air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak 

mengganggu aktivitas pelayaran 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pelarangan kegiatan di 

ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada 

keberadaan jalur transportasi laut 

B.1.3. Sistem Jaringan Transportasi Udara   

a. Kawasan Sekitar  

     Bandar Udara  

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a. pembangunan fasilitas untuk kebutuhan operasional bandar 

udara 

b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan 

kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

c. kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas 

sesuai peraturan perundang-undangan 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan 

tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara 

serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi 

penerbangan dan fungsi kawasan peruntukan bandar udara 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berada di 

daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), 

dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan 

peruntukan bandar udara 

 

b. Ruang Udara untuk  

    Penyeberangan 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a. Kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang 
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b. Fasilitas pendukung aktivitas kebandarudaraan 

c. Fasilitas pergantian moda 

d. Jalur hijau dan pertanian yang tidak mengundang burung 

e. Kegiatan pemanfaatan ruang udara diwajibkan mematuhi 

ketentuan kawasan keselamatan operasional penerbangan 

(KKOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan 

komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan 

prasarana tersendiri yang memenuhi standar keamanan KKOP dan 

tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan 

gangguan terhadap parkir di badan jalan 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Kegiatan yang tidak 

berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandar udaraan dan 

berpotensi mengganggu fungsi bandar udara 

B.2. Sekitar Sistem Jaringan Energi    

B.2.1. Kawasan sekitar  

          Infrastruktur 

          Pembangkit  

          Tenaga Listrik 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan 

sarana pembangkit tenaga listrik, kegiatan penunjang pembangkit 

tenaga listrik, dan penghijauan 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan 

pemakaman, pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, 

perparkiran, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak 

permanen dan tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat 

mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik 

Zona bebas berjarak minimum 

20 (dua puluh) meter di luar 

sekeliling pembangkit tenaga 

listrik dan dilarang untuk 

bangunan dan kegiatan yang 

mengganggu operasional 

pembangkit tenaga listrik 
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B.2.2. Kawasan Sekitar  

          Infrastruktur   

          Penyaluran  

          tenaga listrik 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan 

sarana jaringan prasarana energi, kegiatan penunjang jaringan 

prasarana energi, dan penghijauan 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan 

pemakaman, pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, 

perparkiran, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak 

permanen dan tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi mendirikan bangunan 

atau kegiatan lainnya di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi 

(SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), dan Saluran 

Udara Tegangan Rendah (SUTR) 

 

a. Kawasan sekitar 

jaringan transmisi 

tenaga listrik 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan 

prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan 

pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga 

listrik 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan 

penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan 

lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan 

transmisi tenaga listrik;  

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan 

transmisi tenaga listrik 

 

b. Kawasan sekitar 

jaringan distribusi 

tenaga listrik 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan 

prasarana jaringan distribusi tenaga listrik dan kegiatan 

pembangunan prasarana penunjang jaringan distribusi tenaga 

listrik 

Penetapan garis sempadan 

jaringan tenaga listrik 

sekurangkurangnya 15 (lima 

belas) meter dari bagian atau 

kabel terluar jaringan 
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 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan 

penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan 

lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan 

distribusi tenaga listrik;  

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan 

distribusi tenaga listrik 

distribusi tenaga listrik 

c. Kawasan sekitar 

gardu listrik 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan 

prasarana gardu listrik dan kegiatan pembangunan prasarana 

penunjang gardu listrik 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan 

penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan 

lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi gardu 

listrik;  

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi gardu 

listrik 

Zona bebas berjarak minimum 

20 (dua puluh) meter di luar 

sekeliling gardu induk dan 

dilarang untuk bangunan dan 

kegiatan yang mengganggu 

operasional gardu induk 

 

B.3. Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi   

B.3.1. Kawasan Sekitar  

          Jaringan Tetap 

          /Kabel 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 

a. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan kabel 

telekomunikasi  

b. pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau 

dikuasai pemerintah 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang 

mengganggu fungsi sistem jaringan kabel telekomunikasi  

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah 
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fungsi sistem jaringan kabel telekomunikasi 

B.3.2. Kawasan Sekitar  

          Jaringan   

          Bergerak /        

          Nirkabel 

  Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak 

mengganggu fungsi sistem jaringan nirkabel telekomunikasi 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang 

mengganggu fungsi sistem jaringan nirkabel telekomunikasi  

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah 

fungsi sistem jaringan nirkabel telekomunikasi 

 

a. untuk ketinggian tower 

telekomunikasi di atas 60 

(enam puluh) meter, jarak 

tower dari bangunan 

terdekat diperbol ehkan 20 

(dua puluh) meter  

b. untuk ketinggian tower di 

bawah 60 (enam puluh) 

meter, jarak tower dari 

bangunan terdekat 

diperbolehkan 10 (sepuluh) 

meter 

B.4. Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air   

B.4.1. Kawasan Sekitar Sistem Jaringan  

          Sumber Daya Air 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a. kegiatan pembangunan tandon air, normalisasi sungai, 

pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan 

bangunan pengambilan dan pembuangan air 

b. pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana air baku 

dan kegiatan pengamanan sungai serta pengamanan sempadan 

situ/danau 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi 

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan 

pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber 

daya air 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat 

menggangu fungsi sungai dan tandon air sebagai sumber air serta 
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jaringan irigasi, bangunan penunjang sistem prasarana air baku, 

sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan situ sebagai 

prasarana sumber daya air 

B.5. Sekitar Prasarana Lainnya   

B.5.1. Kawasan Sekitar Sistem Penyediaan  

          Air Minum 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana, operasional, penunjang operasional dan 

pengembangan jaringan perpipaan pada Instalasi Pengolahan Air 

Bersih (IPA), Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan jaringan 

bukan perpipaan baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 

maupun kelompok masyarakat 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain 

selain kegiatan yang disebutkan di atas yang tidak mengganggu 

Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA), Sistem Pengelolaan Air Minum 

(SPAM) dan jaringan bukan perpipaan baik yang dikelola 

Pemerintah Daerah maupun kelompok masyarakat 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

mengganggu ja3ringan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA), Sistem 

Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan jaringan bukan perpipaan baik 

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun kelompok 

masyarakat 

 

B.5.2. Kawasan Sekitar Sistem Pengelolaan  

          Air Limbah 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan 

prasarana pengelolaan air limbah domestik dalam rangka 

mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah 

serta pembangunan prasarana penunjangnya 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 

kegiatan yang disebutkan di atas yang tidak mengganggu fungsi 

sistem pengelolaan air limbah domestik 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan 
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sampah,pembuangan bahan berbahaya dan beracun, pembuangan 

limbah bahan berbahaya, dan kegiatan lain yang mengganggu 

fungsi system pengelolaan air limbah domistik 

B.5.3. Kawasan Sekitar Sistem Pengelolaan  

          Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan 

prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di 

sekitar lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat 

dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 serta 

memulihkan kualitas lingkungan yang sudah tercemar 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 

kegiatan yang disebutkan di atas yang tidak mengganggu fungsi 

sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan 

sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, pembuangan 

limbah bahan berbahaya dan beracun dan kegiatan lain yang 

mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya 

dan beracun. 

 

B.5.4. Kawasan Sekitar Jaringan Persampahan    

          Wilayah 

  

a. Kawasan Sekitar 

Tempat Pemrosesan 

Akhir 

Kawasan yang berbatasan 

langsung dengan TPA dalam 

jarak tertentu yang terkena 

dampak dan berpotensi terkena 

dampak dari kegiatan TPA dan 

ikutannya 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a. kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, 

pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan 

pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan 

TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah 

b. pada zona penyangga dilakukan penyediaan jalan untuk dilalui 

truk sampah, penyediaan drainase, fasilitas parkir dan bongkar 

muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain 

c. instalasi pengolahan sampah menjadi energi atau instalasi 
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pembakaran (incenerator) bersama unit pengelolaan limbahnya 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan 

pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman 

dalam jarak yang aman yaitu 100 (seratus) meter sampai dengan 

500 (lima ratus) meter dari dampak TPA, industri non polutan, 

pergudangan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi 

kawasan peruntukan TPA sampah 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 

a. kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi 

persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan 

TPA sampah 

b. kegiatan budidaya perumahan pada zona penyangga yaitu 

jarak nol (0) sampai dengan 100 (seratus) meter 

b. Kawasan Sekitar 

Tempat 

Penampungan 

Sementara 

  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 

a. Pembangunan sarana dan prasarana TPS setelah mendapat 

persetujuan masyarakat setempat 

b. Kegiatan pembangunan fasilitas pengolahan/pemilahan 

sampah pada TPS yang menempati kawasan permukiman dan 

kawasan pusat pelayanan 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan 

fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di sekitar TPS 

 Kegiatan yang tidak dperbolehkan meliputi membuang sampah 

diluar lokasi TPS yang sudah ditentukan, membakar sampah pada 

lokasi TPS dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan 

kerusakan sarana dan prasarana TPS 

 

B.5.5. Kawasan Sekitar Sistem Jaringan  

          Evakuasi Bencana 

a. Penyediaan jalur evakuasi khusus dan larangan pemanfaatan 

jalur yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi 

b. Diperbolehkan pemasangan rambu-rambu arah evakuasi dan 
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papan peringatan bencana 

c. Diizinkan pemanfaatan jalan umum menjadi jalur evakuasi 

bencana.  

d. Penyediaan ruang evakuasi khusus baik sebagai tempat evakuasi 

sementara dan/atau tempat evakuasi akhir 

e. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan di ruang 

evakuasi jika tidak ada bencana alam 

f. Diizinkan pemanfaatan ruang-ruang publik dan fasilitas umum 

sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi 

akhir hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan 

(recovery) dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas 

umum tersebut 

B.5.6. Kawasan Sekitar Jaringan Drainase  Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan 

prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi 

genangan air dan mendukung pengendalian banjir, serta 

pembangunan prasarana penunjangnya. 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain 

selain kegiatan yang disebutkan di atas yang tidak mengganggu 

fungsi sistem jaringan drainase. 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan 

sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu 

fungsi sistem jaringan drainase 
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C. KAWASAN LINDUNG 
  

C.1. Kawasan Hutan Lindung 
  

C.1.1. Hutan 

          Lindung 

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.  

Pemanfaatan ruang dalam 

kawasan hutan dibedakan atas 

pemanfaatan hutan, dan 

penggunaan kawasan hutan. 

 Kegiatan yang Diperbolehkan meliputi kegiatan : 

a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

b. pendidikan dan kesadartahuan konservasi alam; 

c. pengamanan erosi dan sedimentasi; 

d. pariwisata alam; 

e. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, 

energi air, panas, dan angin dengan menjaga fungsi hidrologis 

tanah untuk menjamin ketersediaan unsure hara tanah, air 

tanah, dan air permukaan; 

f. pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budidaya. 

g. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan 

wisata rohani;  

h. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik dan 

gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan antara 

lain panas bumi;  

i. Sarana transportasi dimaksud antara lain pembangunan jalan, 

kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan 

pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, 

perikanan atau lainnya. 

j. pembangunan bandar udara dan pelabuhan, dalam hal ini 

hanya untuk provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 

30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, 

dan/atau provinsi dan merupakan proyek strategis nasional. 

k. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; atau 

l. pembangunan bandar udara dan pelabuhan, dalam hal ini 

hanya untuk provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 

Pemanfaatan hutan adalah 

kegiatan untuk memanfaatkan 

kawasan hutan, 

memanfaatkan jasa 

lingkungan, memanfaatkan 

hasil kayu dan bukan kayu 

serta memungut hasil hutan 

kayu dan bukan kayu secara 

optimal dan adil untuk 

kesejahteraan masyarakat 

dengan tetap menjaga 

kelestariannya. 
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30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, 

dan/atau provinsi dan merupakan proyek strategis nasional. 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan : 

a. Penambangan metode penambangan bawah tanah; 

b. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat 

berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, 

budidaya tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

c. Pemanfaatan kawasan perikanan budidaya, perkebunan dan 

hortikultura, permukiman perdesaan, jaringan jalan dan 

kawasan pelabuhan. sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku dan telah mendapat persetujuan dari pihak yang 

berwewenang; 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan : 

a. Kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli 

kawasan hutan lindung 

b. Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan 

lindung dan tutupan vegetasi 

c. Kegiatan yang menghilangkan ruang yang cukup bagi 

peresapan air hujan 
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C.2. Kawasan Perlindungan Setempat 
  

C.2.1. Sempadan    

          Pantai 

Daratan sepanjang tepian 

pantai yang lebarnya 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 

a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 

b. kegiatan pariwisata alam; 
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proporsional dengan bentuk 

dan kondisi fisik pantai, 

minimal 100 (seratus) meter 

dari titik pasang tertinggi ke 

arah darat. 

c. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk 

mencegah abrasi; 

d. kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan 

pesisir; 

e. pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik; 

f. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; 

g. kepentingan pertahanan dan keamanan negara; 

h. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan 

ancaman bencana alam; 

i. penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan 

pelabuhan/transportasi air, perikanan budidaya, pengolahan hasil 

perikanan, pendirian bangunan penunjang rekreasi pantai dan 

kegiatan lain 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 

a. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai, 

ekologis, dan estetika kawasan; 

b. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kecuali yang 

dimaksudkan bagi kepentingan umum yang terkait langsung 

dengan ekosistem laut; 

c. kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; 

d. kegiatan yang mengganggu akses terhadap kawasan 

sempadan pantai serta menghalangi/menutup ruang dan 

jalur evakuasi bencana 

Kegiatan yang diperbolehkan 

dengan syarat harus 

memenuhi persyaratan wajib 

AMDAL/ kelayakan 

lingkungan. 

Kegiatan yang diperbolehkan 

dengan syarat harus sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku 

dengan tetap menjaga fungsi, 

daya dukung dan  estetika 

kawasan 

C.2.2. Sempadan  

          Sungai 

Kawasan lindung tepi sungai 

yang menjadi satu kesatuan 

dengan sungai. 

 Kegiatan Yang diperbolehkan meliputi : 

a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau 

b. pembangunan & pemeliharaan bangunan pengelolaan air 

dan atau pemanfaatan air 

c. pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air 

minum 

Pemanfaatan sempadan 

sungai dilakukan 

berdasarkan izin dari Menteri, 

gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai 

dengan kewenangannya 
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d. pembangunan penunjang prasarana kota atau permukiman 

e. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana 

f. kegiatan yang mendukung penetapan Kawasan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (KP2B) 

 Kegiatan Yang diperbolehkan dengan Syarat, meliputi:  

a. pembangunan prasarana lalu lintas air; 

b. kegiatan budidaya pertanian yang tidak mengurangi kekuatan 

struktur tanah, dan tidak berpotensi mengakibatkan 

kerusakan dan penurunan kualitas sungai, serta tidak 

mengganggu fungsi sungai; 

c. kegiatan lain selain yang disebutkan diatas yang tidak 

mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan 

perlindungan setempat antara lain pemasangan reklame dan 

papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi 

hanya untuk penunjang kegiatan rekreasi & wisata, jalan 

inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai. 

 Kegiatan Yang Tidak Diperbolehkan, meliputi : 

a. kegiatan yang mengubah bentang alam serta mengganggu 

kesuburan dan keawetan tanah; 

b. kegiatan yang mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis; 

c. kegiatan yang mengganggu kelestarian flora dan fauna serta 

fungsi lingkungan hidup; 

d. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan 

jalur evakuasi bencana; 

e. seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan 

dan menurunkan kualitas serta mengganggu fungsi sungai 

dalam pengelolaan 

sumberdaya air. 

C3. Kawasan Rawan Bencana   

C.3.1. Kawasan Rawan   

          Banjir 

Kawasan rawan banjir adalah 

kawasan dengan kriteria 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a. Diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi 
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kawasan yang diidentifikasikan 

sering dan/atau berpotensi 

tinggi mengalami bencana alam 

banjir 

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; 

d. Diperbolehkan pembangunan fasilitas umum dan ruang 

terbuka hijau dengan kepadatan rendah pada dataran banjir; 

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; 

5) pemasangan pompa pada pertemuan anak-anak sungai 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan 

selain kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud diatas 

dan tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir. 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah 

aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan 

menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup 

lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi 

menyebabkan terjadinya bencana banjir 

C.3.2. Kawasan Rawan  

          Gelombang  

          Pasang Laut 

Kawasan pantai yang 

ditetapkan dengan kriteria 

kawasan sekitar pantai yang 

rawan terhadap gelombang 

pasang dengan kecepatan 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:  

a. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk 

menahan gelombang;  

b. penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir yang 

dapat meredusir hantaman gelombang pasang; dan  
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antara 10 sampai dengan 100 

kilometer/jam yang timbul 

akibat angin kencang atau 

gravitasi bulan atau matahari 

c. mengembangkan titik-titik dan jalur evakuasi di pantai untuk 

mengakomodasi pelaku kegiatan dan wisatawan di pantai bila 

terjadi gelombang pasang. 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian 

bangunan selain untuk bangunan umum dan kepentingan 

pemantauan ancaman bencana 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 

menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi 

bencana, serta kegiatan yang berpotensi meluasnya dampak jika 

terjadinya gelombang pasang laut 

C.3.3. Kawasan Rawan  

          Angin Puting  

          Beliung 

Kawasan yang berpotensi 

terjadi angin yang berputar 

dengan kecepatan lebih dari 60 

- 90 km/jam yang berlangsung 

5 - 10 menit akibat adanya 

perbedaan tekanan udara 

dalam suatu sistem cuaca. 

 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan 

pengamanan/perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan 

angin yang dapat membahayakan. 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 

a. Kegiatan pertanian dengan syarat melakukan penghijauan 

dibagian atas arah angin untuk meredam gaya angin 

b. kegiatan permukiman, dengan syarat memiliki struktur 

bangunan yang dapat memenuhi syarat teknis sehingga 

mampu bertahan terhadap angin, terutama angin besar; 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat 

mengganggu jalur evakuasi bencana. 

 

C.4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar  

       Budaya 

 
 

C.4.1. Kawasan Cagar  

   Budaya dan Ilmu       

   Pengetahuan 

Satuan ruang geografis yang 

memiliki dua Situs Cagar 

Budaya atau lebih yang 

letaknya berdekatan dan/atau 

a. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah sekitar situs 

sejarah tidak boleh mengganggu / merusak / merubah / 

menghilangkan keberadaan situs. 

b. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui sistem zonasi yang 
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memperlihatkan ciri tata ruang 

yang khas. 

mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal 

maupun horizontal. Sistem Zonasi tersebut dapat terdiri atas 

zona inti, zona penyangga, zona pengembangandan/atau zona 

penunjang. Sistem zonasi dalam kawasan cagar budaya di dalam 

satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota. 

c. Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk 

tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan/atau religi. 

C.5. Kawasan Lindung Geologi 
  

C.5.1. Kawasan yang   

          Memberikan  

          Perlindungan    

          Terhadap Air  

          Tanah 

Kawasan yang berfungsi untuk 

mempertahankan kelestarian 

air tanah 

a. Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air 

minum 

b. Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air 

minum; dan 

c. Diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber 

air 

d. Diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung untuk 

pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah 

 

C.5.2. Kawasan Sekitar   

          Mata Air 

Kawasan di sekeliling mata air 

yang mempunyai manfaat 

penting untuk 

mempertahankan kelestarian 

fungsi mata air. 

a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau dengan ketentuan 

luas ruang terbuka hijau paling sedikit 90% dan dominasi pohon 

tahunan yang diizinkan. 

b. Kawasan sekitar mata air dapat dimanfaatkan secara terbatas 

untuk aktivitas sosial dengan penekanan pada kelestarian 

sumberdaya airnya. 

c. Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan 

sekitar mata air antara lain: 

1) Tidak boleh dilakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah 

yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas 

(luasan maupun kedalaman) mata air. 

2) Tidak boleh merusak/menutup sumber air. 
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3) Tidak boleh melakukan pengurukan/penimbunan/reklamasi 

mata air. 

4) Tidak boleh mencemari mata air. 

5) Tidak boleh mendirikan fisik bangunan di atas tubuh air. 

6) Larangan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain 

dalam radius 200 (dua ratus) meter. 
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D. KAWASAN BUDIDAYA   

D.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi   

D.1.1 Kawasan Hutan   

         Produksi Tetap  

         (HP) 

 

Kawasan hutan dengan faktor-

faktor kelas lereng, jenis tanah, 

dan intensitas hujan setelah 

masing-masing dikalikan 

dengan angka penimbang 

mempunyai jumlah nilai antara 

125-174, di luar kawasan 

lindung, hutan suaka alam, 

hutan pelestarian alam, dan 

taman baru 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : 

a. penggunaan kawasan hutan produksi terbatas untuk 

b. pemanfaatan ruang di luar kegiatan kehutanan 

c. pemanfaatan ruang di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen 

d. kegiatan pemanfaatan hutan yang mencakup pemanfaatan kawasan, jasa 

lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil 

hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil 

hutan bukan kayu 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 

a. penggunaan  kawasan untuk pemanfaatan ruang di luar kegiatan 

kehutanan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku di bidang kehutanan 

b. pemanfaatan ruang di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen 

tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang 

kehutanan 

c. kegiatan pemanfaatan hutan tanpa mengikuti ketentuan peraturan 

Pemanfaatan 

hutan produksi 

dilaksanakan 

melalui pemberian 

izin usaha 

pemanfaatan 

kawasan, izin 

usaha 

pemanfaatan jasa 

lingkungan, izin 

usaha 

pemanfaatan hasil 

hutan kayu, izin 

usaha 

pemanfaatan hasil 
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perundangan yang berlaku di bidang kehutanan 

d. melakukan kegiatan fisik sebelum memperoleh perijinan dari Kementerian 

Kehutanan 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : 

a. penggunaan kawasan hutan produksi tetap untuk pemanfaatan ruang di 

luar kegiatan kehutanan 

b. pemanfaatan ruang di luar kegiatan kehutanan yang bersifat Permanen 

c. kegiatan pemanfaatan hutan yang mencakup pemanfaatan kawasan, jasa 

lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil 

hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil 

hutan bukan kayu 

hutan bukan kayu, 

izin pemungutan 

hasil hutan kayu, 

dan izin usaha 

pemungutan hasil 

hutan bukan kayu. 

D.1.2. Kawasan 

Peruntukan 

Hutan Produksi 

Konversi (HPK) 

 

Kawasan hutan dengan faktor-

faktor kelas lereng, jenis tanah, 

dan intensitas hujan setelah 

masing-masing dikalikan 

dengan angka penimbang 

mempunyai jumlah nilai 

dibawah 125, di luar kawasan 

lindung, hutan suaka alam, 

hutan pelestarian alam, dan 

taman buru 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : 

a. penggunaan kawasan hutan produksi terbatas untuk pemanfaatan ruang 

di luar kegiatan kehutanan 

b. pemanfaatan ruang di luar kegiatan kehutanan yang bersifat Permanen 

c. kegiatan pemanfaatan hutan yang mencakup pemanfaatan kawasan, jasa 

lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil 

hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil 

hutan bukan kayu 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 

a. penggunaan  kawasan untuk pemanfaatan ruang diluar kegiatan 

kehutanan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang 

berlaku dibidang kehutanan 

b. pemanfaatan ruang diluar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen 

tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang 

kehutanan 

c. kegiatan pemanfaatan hutan tanpa mengikuti ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku di bidang kehutanan 

d. melakukan kegiatan fisik sebelum memperoleh perijinan dari Kementerian 

Kehutanan 
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D.2. Kawasan Peruntukan Pertanian 
 

 

 D.2.1. Kawasan   

           Pertanian     

           Tanaman   

           Pangan 

 

Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan, rawa pasang surut dan 

lebak dan lahan basah tidak 

benirigasi serta lahan potensial 

untuk pemanfaatan dan 

pengembangan tanaman 

pangan 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 

a. kegiatan pencetakan lahan, operasional, kegiatan penunjang operasional, 

dan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan 

b. kegiatan permukiman pedesaan pada kawasan pertanian tanaman pangan 

non irigasi teknis dan lahan kering khususnya bagi penduduk yang bekerja 

di sektor pertanian 

c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian 

tanaman pangan 

d. pengembangan terpadu dengan perikanan budidaya dalam sistem rotasi 

e. kegiatan usaha peternakan rakyat skala kecil dan menengah 

f. pengembangan kawasan integrasi perternakan–pertanian tanaman pangan 

g. pengembangan pertanian hortikultura secara terbatas pada pertanian 

tanaman pangan  

h. kegiatan penelitian dan pendidikan 

i. kegiatan budidaya lainnya pada kawasan pertanian tanaman pangan yang 

tidak produktif 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain selain 

kegiatan yang disebutkan di atas secara terbatas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 

a. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); 

b. pengolahan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan; 

c. pemborosan penggunaan air; 

d. kegiatan yang mengganggu atau merusak sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan; dan 

e. kegiatan pertambangan. 

 

D.2.2. Kawasan  

          Perkebunan  

Kawasan lahan kering/basah 

potensial untuk pemanfaatan 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 

a. kegiatan pembukaan lahan, operasional, kegiatan penunjang operasional, 
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           dan 

pengembangan komoditas 

perkebunan dan tanaman 

hortikultura secara monokultur 

maupun tumpang sari 

dan peningkatan produktivitas perkebunan dan pertanian hortikultura 

b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan dan 

pertanian hortikultura 

c. kegiatan permukiman penduduk setempat 

d. kegiatan usaha peternakan rakyat skala kecil dan menegah 

e. pengembangan kawasan integrasi perternakan-perkebunan-pertanian 

hortikultura 

f. pengembangan kawasan integrasi perikanan-perkebunan-pertanian 

hortikultura 

g. pengembangan kawasan integrasi pertanian tanaman pangan-perkebunan 

-pertanian hortikultura 

h. pengembangan kawasan pertanian pangan lahan kering untuk mendukung 

ketahanan pangan pada kawasan perkebunan 

i. kegiatan penelitian dan pendidikan 

j. kegiatan yang mendukung penetapan Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (KP2B) 

k. kegiatan budidaya lainnya pada kawasan perkebunan dan hortikultura 

yang tidak produktif 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 

a. kegiatan pertambangan dengan syarat pemanfaatan ruang yang tercantum 

pada butir D.4; dan 

b. kegiatan lain selain kegiatan yang disebutkan di atas secara terbatas dan 

selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 

a. pengolahan lahan yang mengabaikan kelestarian lingkungan 

b. pemborosan penggunaan air 

c. kegiatan yang mengganggu atau merusak sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan pertanian hortikultura 

D.3. Kawasan Peruntukan Perikanan   
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D.3.1 Kawasan  

         Perikanan  

         Tangkap 

Kawasan yang difungsikan 

sebagai pangkalan pendaratan 

ikan dan tempat pelelangan 

ikan hasil-hasil produksi 

perikanan 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan fasilitas penunjang 

kegiatan perikanan; 

 Kegiatan yang diperbolehkan pembangunan fasilitas budidaya lainnya yang 

mendukung kegiatan perikanan 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 

aktivitas dan dapat merusak pangkalan pendaratan ikan dan tempat 

pelelangan ikan. 

 

D.3.2. Kawasan  

          Perikanan  

          Budidaya 

Kawasan yang dimanfaatkan 

untuk budi daya perikanan 

meliputi budidaya air laut, 

budidaya air payau dan 

budidaya air tawar 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 

a. kegiatan pencetakan lahan perikanan, operasional tangkap maupun 

budidaya, kegiatan penunjang operasional perikanan,dan peningkatan 

produktivitas 

b. kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian 

yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan 

ecotourisme yang tidak merusak lingkungan 

c. pembangunan industri pengolahan perikanan dan fasilitas pendukungnya 

lainnya 

d. pembangunan laboratorium perikanan 

e. pembangunan perumahan karyawan industri pengolahan perikanan 

f. pembangunan sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan 

kegiatan perikanan lainnya 

g. pengolahan produk perikanan dan turunannya 

h. pengembangan fasilitas penunjang pengolahan hasil perikanan 

i. kegiatan yang mendukung penetapan Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (KP2B) 

j. pembangunan fasilitas budidaya lainnya dengan persyaratan tertentu 

k. permukiman nelayan dengan kepadatan rendah 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas 

budidaya lainnya dengan persyaratan tertentu. 

 Kegiatan yang tidak diperbolekan meliputi : 
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a. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap 

keseimbangan ekologis. 

b. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas 

lingkungan. 

D.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi   

D.4.1 Wilayah Usaha 

Pertambangan  

Bukan Logam 

Wilayah yang memiliki potensi 

mineral bukan logam dan 

batuan meliputi pasir kuarsa, 

batugamping,                    

batugunung, batukapur, pasir 

laut dan tanah liat. 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 

a. membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan; 

b. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan dan 

lingkungan; dan 

c. kegiatan usaha pertambangan rakyat. 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :  

a. Larangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin 

b. Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan 

c. Tidak mengalokasikan penggalian pada lereng curam (>40%) yang 

kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari terjadinya erosi 

dan tanah longsor 

d. Tidak mengijinkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan 

bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan 

ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu 

pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir 

e. Tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang dibawahnya 

terdapat mata air penting atau permukiman 

Pelaksanaan 

aktivitas 

penambangan 

dapat dilakukan 

setelah melalui 

prosedur perizinan 

sesuai peraturan 

perundang-

udangan 

D.4.2 Wlayah Usaha 

Pertambangan 

Logam 

Wilayah yang memiliki potensi 

sumberdaya mineral logam 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 

a. membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan 

b. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan dan 

lingkungan 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : 

Pelaksanaan 

aktivitas 

penambangan 

dapat dilakukan 

setelah melalui 

prosedur perizinan 
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a. Larangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin 

b. Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan 

c. Tidak mengalokasikan penggalian pada lereng curam (>40%) yang 

kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari terjadinya erosi 

dan tanah longsor 

d. Tidak mengijinkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan 

bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan 

ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu 

pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir 

e. Tidak diperbolehkan menambang logam di perbukitan yang dibawahnya 

terdapat mata air penting atau permukiman 

 Ketentuan khusus meliputi: 

a. sebelum dilakukan kegiatan pertambangan, diwajibkan untuk studi 

kelayakan dan studi AMDAL; dan 

b. perusahaan/perseorangan yang telah habis masa penambangannya, 

wajibmelakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan 

pasca tambang. 

sesuai peraturan 

perundang-

udangan 

D.5. Kawasan Peruntukan Industri   

D.5.1. Kawasan 

          Peruntukan  

          Industri  

 

Kawasan tempat pemusatan 

kegiatan industri yang 

dilengkapi dengan prasarana 

dan sarana penunjang yang 

dominansi pemanfaatan 

ruangnya untuk kegiatan-

kegiatan di bidang industri 

seperti pabrik dan pergudangan 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan industri dan fasilitas 

penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco industrial park 

meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat 

ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri 

meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, 

jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat 

untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan 

b. kegiatan perkebunan dan perikanan budidaya. 

 Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang 

Menyediakan 

sarana minimum 

meliputi parkir, 

penyimpanan atau 

gudang yang 

memadai, 

peribadatan, 

kantin, 

pertamanan dan 

ruang terbuka 
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untuk mendukung kegiatan industri berupa hunian, rekreasi, serta 

perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 15% (lima belas persen) 

total luas lantai. 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b. 

hijau 

D.5.2. Kawasan 

          Peruntukan  

          Industri Kecil     

          dan Menengah 

Kawasan yang dimanfaatkan 

untuk kegiatan industri skala 

kecil dan menengah 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : 

a. kegiatan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menyediakan 

ruang bagi sektor informal 

b. industri kecil dan menengah diizinkan di luar kawasan industri dengan 

mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan 

 Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang 

untuk untuk usaha skala kecil dan menengah di luar kawasan industri 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b. 

 

D.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata   

Kawasan  Peruntukan 

Pariwisata  

 

Kawasan yang diperuntukan 

bagi kegiatan pariwisata atau 

segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata 

alam laut/bahari termasuk 

pengusahaan obyek dan daya 

tarik wisata serta usaha-usaha 

yang terkait di bidang tersebut. 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan 

fasilitas penunjang lainnya; 

b. kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan 

daya dukung dan daya tampung lingkungan sekitar objek wisata; dan 

c. kegiatan perlindungan terhadap peninggalan kebudayaan masa lampau. 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 

a. kegiatan sentra industri kecil dan menengah; dan 

b. kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan 

pariwisata alam laut/bahari yaitu kegiatan hunian, jasa pelayanan bisnis, 

jasa percetakan, fotografi dan komunikasi berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan. 

 



 

-155- 

 

Zona Berdasarkan  

Pola Ruang 

Wilayah Kabupaten 

Deskripsi 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Ketentuan Umum Kegiatan Keterangan 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi terjadinya 

perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. 

D.7. Kawasan Peruntukan Permukiman   

 D.7.1. Kawasan    

           Peruntukan  

           Permukiman 

           Perkotaan 

 

Kawasan permukiman perkotaan 

adalah kawasan yang 

diperuntukan dengan fungsi 

utama sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan 

hunian yang dilengkapi dengan 

prasarana dan sarana 

lingkungan perkotaan 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:  

a. kegiatan pembangunan perumahan dengan memperhatikan kelestarian 

fungsi lingkungan hidup, aman dari bencana alam;  

b. pembangunan kegiatan industri rumah tangga dengan skala pelayanan 

lingkungan (SIKM); 

c. kegiatan usaha peternakan rakyat skala kecil dan menengah; 

d. pembangunan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan; 

e. pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai 

dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;  

f. kegiatan transportasi; 

g. kegiatan yang mendukung penetapan Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (KP2B), dan 

h. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang 

dimaksud pada huruf a berupa: 

a. pengembangan daya tarik wisata; dan 

b. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan syarat 

pemanfaatan ruang yang tercantum pada butir D.4. 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b berupa perdagangan dan jasa skala kota dan 

industri serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan 

lingkungan perumahan 

 Ketentuan khusus meliputi: 

Industri rumah 

tangga pada 

kawasan 

permukiman 

perkotaan 

diharuskan 

mendapatkan 

persetujuan dari 

lingkungan sekitar 

dan menyediakan 

penampungan atau 

pengolahan limbah 
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a. Kegiatan pada kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam 

kawasan potensi bencana alam, ditambahkan persyaratan ketentuan 

pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana yang tercantum pada butir 

C.3; dan 

b. pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan 

pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

D.7.2. Kawasan    

          Peruntukan  

          Permukiman 

          Perdesaan 

Kawasan permukiman 

perdesaan adalah kawasan yang 

diperuntukan dengan fungsi 

utama sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan 

hunian yang dilengkapi dengan 

prasarana dan sarana 

lingkungan perdesaan 

 Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:  

a. kegiatan pembangunan perumahan dengan memperhatikan kelestarian 

fungsi lingkungan hidup, aman dari bencana alam;  

b. pembangunan kegiatan industri rumah tangga dengan skala pelayanan 

lingkungan (SIKM); 

c. kegiatan usaha peternakan rakyat skala kecil dan menengah; 

d. pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai 

dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;  

e. kegiatan yang mendukung penetapan Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (KP2B); dan 

f. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang 

dimaksud pada huruf a berupa: 

a. pengembangan daya tarik wisata;  

b. pertahanan dan keamanan; 

c. kegiatan pengelolaan sampah akhir (TPA); dan 

d. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan syarat 

pemanfaatan ruang yang tercantum pada butir D.4. 

 Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b berupa perdagangan dan jasa skala kota dan 

industri serta kegiatan lainnya yang mengganggu kenyamanan lingkungan 

perumahan. 

Industri rumah 

tangga pada 

kawasan 

permukiman 

perdesaan 

diharuskan 

mendapatkan 

persetujuan dari 

lingkungan sekitar 

dan menyediakan 

penampungan atau 

pengolahan limbah 
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