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BUPATI KARIMUN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN 

NOMOR : 7 TAHUN 2012 

  TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  

 KARIMUN TAHUN 2011-2031 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KARIMUN, 

    
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di 

Kabupaten Karimun dengan memanfaatkan ruang 

wilayah secara berguna, berhasil guna, serasi, selaras, 
seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata 
ruang wilayah; 

b.  bahwa perkembangan pembangunan khususnya 
pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Karimun 
diselenggarakan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi 
sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber 

daya manusia dengan tetap memperhatikan daya 
dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan 
hidup; 

c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Karimun Tahun 2001-2010 sudah tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031; 

  

Mengingat:     1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,  

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No 3902), sebagaimana 
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diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 48, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2011 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5160); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Karimun 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 

Nomor 3);  
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN 

dan 
BUPATI KARIMUN 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011-2031. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun. 
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

5. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau. 
6. Kabupaten adalah Kabupaten Karimun yang merupakan bagian dari 

wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, 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 hidupnya. 

8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 

hubungan fungsional. 
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 
ruang untuk fungsi budidaya. 

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

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan 

struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang. 

13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang 

dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan 
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

tertib tata ruang. 
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut 
RTRW Kabupaten Karimun, adalah arahan kebijakan dan strategi 
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Karimun. 

17. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan 
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pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna 
mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun 

waktu 20 (dua puluh) tahun. 
18. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran 

kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian 
tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan 
rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten. 

19. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang 
mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan 
kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan 

prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk 
mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan 

skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem 
jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem 
jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan 

atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana 
lainnya. 

20. Pusat Kegiatan Wilayah, selanjutnya disingkat PKW, adalah kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau 
beberapa kabupaten/kota. 

21. Pusat Kegiatan Lokal, selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten 
atau beberapa kecamatan. 

22. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan 

atau beberapa desa. 
23. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana 

jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk 

mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan 
yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. 

24. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana 

susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah 
kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana 

yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi 
fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. 

25. 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. 

26. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan 
pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola 
ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan 
kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program 

utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana 
program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu 
pelaksanaan. 

27. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah 
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petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu 
pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka 

mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. 
28. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah 

ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya 
mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai 
dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan 

zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta 
arahan sanksi untuk wilayah kabupaten. 

29. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan 

umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur 
pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi 

peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten. 
30. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah  sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh 

setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang 
digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan  sesuai 

dengan rencana tata ruang. 
31. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk 

memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan 

dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, 
membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan 
dengan rencana tata ruang. 

32. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja 
yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang. 
33. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 
34. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. 
35. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 
alam dan sumber daya buatan. 

36. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau 
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap. 

37. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas 
yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya 

maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan 
erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. 

38. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.  

39. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. 
40. 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.  
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41. 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. 

42. 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. 
43. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara 

nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 

44. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 
sengaja ditanam. 

45. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan 

tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat 
pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 

46. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang 
pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 
kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan 

tersedianya ruang untuk lalu lintas umum. 
47. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, 

termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai 

manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 
48. Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kiri-kanan sungai termasuk 

sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk 
mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. 

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

pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi 
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan 
oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan 

sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 
50. Kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan 

perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan 
jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait. 

51. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara 
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan 

negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk 
wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. 

52. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 
lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan. 

53. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 

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

54. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan 

atau ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti 
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karakter fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan 
keberadaannya. 

55. Kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, selanjutnya disebut 
Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah 
pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai. 

56. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di 
pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk 
lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementrian Keuangan. 
57. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 

wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat 
tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di 
dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 

58. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. 

59. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka 
meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut 
lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan 

lahan, atau drainase. 
 
60. 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 

aktivitas daratan. 
61. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan 

non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 
62. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam 

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

63. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 

adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, 
termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk 

menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa 
kini dan generasi masa depan. 

64. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan 

pemanfaatan ruang. 
65. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disingkat 

BKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung 

implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang dan peraturan pelaksanaannya di Kabupaten Karimun dan 

mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam 
koordinasi penataan ruang di daerah. 

66. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi. 

67. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
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perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali 
jalan rel dan jalan kabel. 

 
Pasal 2 

 

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai: 
a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD); 
b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten; 

c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah 
kabupaten; 

d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten; 

e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;  
f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan 

wilayah kabupaten; dan 
g. acuan dalam administrasi pertanahan. 

 

Pasal 3 
 

(1) Wilayah Kabupaten Karimun mencakup wilayah yang secara geografis 

terletak pada 00º 24’ 36” LU sampai 01º 13’ 12” LU dan 103º 13’ 12” BT 
sampai 104º 00’ 36” BT, dengan luas wilayah daratan 93.157 hektar dan 

luas lautan 398.692 hektar. 
(2) Batas-batas wilayah Kabupaten Karimun meliputi: 

a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Philips (philips channel), Selat 

Malaka, dan Semenanjung Malaysia; 
b. sebelah timur berbatasan dengan Kota Batam; 

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman (Kabupaten 
Indragiri Hilir) dan Kecamatan Senayang (Kabupaten Lingga); dan 

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rangsang, Kecamatan 

Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Kecamatan Kuala 
Kampar (Kabupaten Pelalawan). 

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kecamatan Karimun dengan luas daratan  3.625 hektar; 
b. Kecamatan Meral dengan luas daratan  2.535 hektar; 

c. Kecamatan Meral Barat dengan luas daratan 5.600 hektar; 
d. Kecamatan Tebing dengan luas daratan 5.171 hektar; 
e. Kecamatan Buru dengan luas daratan 6.646 hektar; 

f. Kecamatan Kundur dengan luas daratan 8.785 hektar; 
g. Kecamatan Kundur Utara dengan luas daratan 9.391 hektar; 

h. Kecamatan Kundur Barat dengan luas daratan  13.237 hektar; 
i. Kecamatan Ungar dengan luas daratan 3.658 hektar; 
j. Kecamatan Belat dengan luas daratan 6.865 hektar; 

k. Kecamatan Moro dengan luas daratan 24.073 hektar; dan 
l. Kecamatan Durai dengan luas daratan 3.571 hektar. 
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Pasal 4 
 

Materi muatan RTRW Kabupaten ini meliputi:  
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; 

b. rencana struktur ruang; 
c. rencana pola ruang; 
d. penetapan kawasan strategis; 

e. arahan pemanfaatan ruang; dan  
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

 
BAB II 

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG  
 

Bagian Kesatu 

Tujuan Penataan Ruang 
 

Pasal 5 
 

Penataan ruang wilayah Kabupaten Karimun bertujuan mewujudkan 

Kabupaten Karimun yang maju melalui wilayah perdagangan bebas dan 
pelabuhan bebas yang berbasis industri dan potensi lokal yang berwawasan 
lingkungan. 

 
Bagian Kedua 

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 
 

Pasal 6 

 
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah 

kabupaten. 
(2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. peningkatan peluang investasi; 
b. pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi; dan 

c. peningkatan kualitas lingkungan. 
 

Pasal 7 
 

(1) Strategi peningkatkan peluang investasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi: 
a. memberikan insentif penanaman modal di luar kawasan pelabuhan 

bebas dan perdagangan bebas; 

b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana dan 
sarana yang terkait dengan industri; dan 

c. memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal 
di setiap bidang usaha terutama industri. 

(2) Strategi pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6  ayat (2) huruf b, meliputi: 
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a. membentuk pola ruang  dan sistem perkotaan yang menunjang 
penyebaran investasi; 

b. menciptakan iklim ekonomi komplementer antara kawasan 
pelabuhan bebas dan perdangangan bebas dengan kawasan yang 

tidak termasuk kawasan pelabuhan bebas dan perdangangan bebas; 
c. mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan 
d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan 

penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi. 
(3) Strategi menjaga peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:  

a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya; 
b. mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan; dan 

c. melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung. 
 
 

BAB III 
RENCANA STRUKTUR RUANG  

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 8 

 

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karimun tersusun atas 
konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang 

dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. 
(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karimun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pusat-pusat kegiatan; 
b. sistem jaringan prasarana utama; 
c. sistem jaringan prasarana lainnya. 

(3)  Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karimun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 
Bagian Kedua 

Rencana Pusat-Pusat Kegiatan  
 

Pasal 9 

 
(1) Pusat-Pusat Kegiatan kabupaten meliputi: 

a. PKW dan PKL yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi; dan 

b. PPK yang ditetapkan kabupaten. 
(2) Pusat-Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

meliputi 
a. Tanjung Balai Karimun sebagai PKW; 
b. Meral, Tanjung Batu, dan Moro sebagai PKL; dan 
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c. Tebing, Darussalam, Buru, Tanjung Berlian, Sebele, Sungai Buluh, 
Sawang, dan Durai  sebagai PPK. 

(3) Pusat-Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
huruf b, dan huruf c dilengkapi dengan ruang terbuka hijau (RTH) 

sebesar 30 (tigapuluh) persen.  
(4) Bagian wilayah kabupaten yang akan disusun rencana detail tata 

ruangnya meliputi: 

a. bagian wilayah kabupaten yang merupakan ibukota kabupaten; dan 
b. bagian wilayah kabupaten yang merupakan pusat-pusat kecamatan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail tata ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah. 
 

 
Bagian Ketiga 

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama 

 
Pasal 10 

 
Sistem jaringan prasarana utama wilayah kabupaten meliputi: 
a. Sistem jaringan transportasi darat;   

b. Sistem jaringan transportasi Laut; dan 

c. Sistem Jaringan Transportasi Udara. 

 
Paragraf 1 

Sistem Jaringan Transportasi Darat 

 
Pasal 11 

 

Sistem jaringan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf a, meliputi: 

a. Jaringan jalan; dan 
b. Jaringan penyeberangan. 

 

Pasal 12 
 

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri 
atas: 
a. Jaringan jalan; 

b. Jembatan; dan 
c. Terminal. 

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor primer 1 
meliputi: 
1. Tanjungbalai – Meral 

2. Meral – Parit Rampak 

3. Parit Rampak – Pelabuhan Ro-ro 

4. Parit Rampak – Parit Benut 

5. Parit Benut – Simpang Jelutung 
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6. Simpang Jelutung – Pasir Panjang 

7. Sungai Pasir (Bukit Tembak) – Teluk Ranai (Parit Rampak-

PT.Saipem-PT.KDH-PT.Sembawang-Teluk Paku) –Teluk Setimbul – 

Pasir Panjang-Teluk Mersodo-Pelambung-Tanjungbalai (Malarko-

Sp.pongkar-Bandara Sei bati-Pelabuhan Tanjungbalai) 

8. Tg.Batu – Sp.Urung - Sp.Sawang – Sawang – Simpang Perayun – 

Pelabuhan Tanjung Maqom 

9. Sp. Perayun – Sp. Kempas – Pelabuhan Tanjung Berlian. 

10. Sp. Pelabuhan Tanjung Berlian – Sp. Urung 

11. Pelabuhan Sri Manda (Moro) – Pelabuhan Simba. 

b. jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer 2 

meliputi: 
1. Sp. Sei bati - sp. Pongkar 

2. Sp. Pongkar - pelabuhan malarko 

3. Baran I - Sp. Kapling 

4. Sp. Rsud - Sp. Stadion 

5. Tg. Balai - Sei. Bati 

6. Jl. Pesisir Pantai Karimun 

7. Simpang Pongkar – Teluk Ranai (PT.KDH) 

8. Jalan Kota Tg. Balai karimun 

9. Jalan Bukit Tembak 

10. Jalan Raja Ishak 

11. Jalan Pertambangan 

12. Jalan Batu Lipai 

13. Jalan Sp.Kp.Harapan - Jl. Canggai Putri 

14. Jalan Pondok Santai 

15. Jalan Sp.Sd 009 Kp.Harapan - Sp. Brigjen Katamso 

16. Jalan Parit I - Parit IV 

17. Sei. Asam-Sebele-Penarah-Lebuh 

18. Tg. Susup – gading 

19. Jalan Parit Tegak 

20. Sp.Tanjung Kilang - Kampung Baru 

21. Kampung Baru - Kampung Tengah (Kec.Durai) 

22. Sp. Kempas – Sp. Sawang 

23. Parit Muda - Bukit Lonceng 

24. Tanjung Batu Kecil - Tanjung Utan 

25. Pelabuhan Durai – Pelabuhan Tg. Kilang 

26. Jalan Lingkar Sanglar 

27. Jalan Buru 

c. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai kolektor primer 3 
adalah jaringan jalan yang menghubungkan PKW Tanjung Balai 

Karimun-PPK Tebing-Bandara Sungai Bati; dan  
d. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai lokal primer yang 
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meliputi: 
1. PKL  Meral-PPK Tebing; 

2. Jaringan jalan di Pulau Karimun; 

3. jaringan jalan di Pulau Buru;  

4. jaringan jalan di Pulau Belat; 

5. PPK Tanjung Berlian-Batu Dua; 

6. jaringan jalan di Pulau Kundur; 

7. jaringan jalan di Pulau Sugi Atas; 

8. jaringan jalan di Pulau Sugi Bawah; 

9. jaringan jalan di Pulau Durai; 

10. jaringan jalan di Pulau Ungar; dan 

11. jaringan jalan di Pulau Combol. 

(3) Pembangunan jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah 
pembangunan jembatan yang menghubungkan antara pulau Karimun 
dan pulau Kundur. 

(4) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
meliputi: 

a. Terminal Tipe B, terdapat di Kota Baru. 
b. Terminal Tipe C, terdapat di: 

1. Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat; 

2. Tanjung Batu Kecamatan Kundur; 
3. Sawang Kecamatan Kundur Barat; 
4. Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara; dan  

5. Selat Beliah. 
(5) Sistem jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 

ayat (2), meliputi: 
a. Penyeberangan Ro-ro Parit Rampak 

b. Penyeberangan Ro-ro Selat Beliah 

 

Pasal 13 
 

1. Sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi laut sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas: 

a. Tatanan Kepelabuhan ; dan 

b. Alur Pelayaran Laut. 

2. Tatanan Kepelabuhan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas : 

a. pelabuhan pengumpul, terdiri atas:  
1. Tanjung Balai Karimun 

2. KPK/ Bom Panjang 

3. Parit Rempak 

4. Tanjung Maqom 

5. Malarko 

6. Tanjung Tiram 

7. Pelabuhan Penumpang Pelni 
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8. Pelabuhan Perikanan Parit Rampak 

9. Hang Lukut / Gelugur 

10. Srimanda / Seroja 

11. Tanjung Berlian 

12. Tanjung Batu 

b. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas: 
1. Gabion 

2. Tulang 

3. Tulang / Batu Gajah 

4. Sei Lekop 

5. Parit I 

6. Parit 2 

7. Parit 3 

8. Parit 4 

9. Sei Pasir 

10. Pangke 

11. Pamak Laut 

12. Leho 

13. Pongkar 1 

14. Pongkar 2 

15. Tanjung Batu Kecil 

16. Tanjung Batu Kecil / Dekat PT 

17. Tanjung Batu Kecil / Gunung Papan 

18. Tanjung Hutan / Baran Abang 

19. Tanjung Hutan 

20. Laut Banta 

21. Buru 

22. Buru Kota 

23. Buru / Perikanan 

24. Pangkalan Balai 

25. Buru Kandis 

26. Busung 

27. Keban 

28. Kampung Benteng 

29. Pauh / Simba 

30. Pauh Luar 

31. Kampung Tengah 

32. Jang Dalam 

33. Jang Luar 

34. Kericik 

35. Mempoyong 

36. Moro Luar 

37. Moro Dalam 
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38. Selat Binga  

39. Buah Rawa 

40. Kampung Kang 

41. Kampung Baru / Selat Mie 

42. Setonggeng 

43. Selat Mi/Kampung Tanjung  

44. Pulau Patah / Desa Selat Mi 

45. Separi / Desa Selat Mi 

46. Pasir Todak  

47. Tanjung Pelanduk RT2 RW 1 

48. Tanjung Pelanduk RT3 

49. Pulau Bahan Dalam 

50. Dusun Nyiur 1 

51. Dusun Nyiur 2 

52. Semokol 

53. Pulau Jaga 

54. Pantai Berenang 

55. Pantai Muka Limus 

56. Batu Lipai 

57. Pauh Dalam 

58. Pauh Barat 

59. Pasai 

60. Selat Beliah 

61. Lebuh 1 

62. Lebuh 2 

63. Sei Asam 

64. Sebele 

65. Penarah 

66. Makam 

67. Seberas 

68. Teluk Radang 

69. Selat Kisar  

70. Sawang / Muka Limus 

71. Gemuruh 

72. Ngal 

73. Sei Ungar 

74. Degong 

75. Pengaram 

76. Serengeh 

77. Manca 1 

78. Manca 2 

79. Sei Buluh / Jl Encik Daud 

80. Batu Limau Sei Buluh/ Tanjung Batu Alai 

81. Sandam / Semembang 
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82. Akat 

83. Tanjung Kilang 

84. Perasi 

85. Tebing 

86. Sanglar 

87. Pulau Kas  

88. Durai Kota 

89. Tanjung Perai 

c. Terminal untuk Kepentingan Sendiri, terdiri atas : 

1. TUKS PT.Metito 

2. TUKS PT. Wira Penta Kencana 

3. TUKS PT. BGMM 

4. TUKS PT TIMAH 

5. TUKS PT Mirasindo 

6. TUKS PT. K G 

7. TUKS PT. KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD 

8. TUKS PT. K D H 

9. TUKS PT. M G U 

10. TUKS PT. PANEN 

11. TUKS PT. SAIPEM INDONESIA 

12. TUKS PT. PASIFIC 

13. TUKS PT. M O S 

14. TUKS PT. KARIMUN MANDIRI SYIPYARD 

3. Alur Pelayaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri atas : 

a. Alur Internasional 

1. Karimun – singapura (Selat Melaka) 

2. Karimun – Malaysia ( Selat Melaka ) 

b. Alur Nasional 

1. Karimun – TanjungPriok ( Jakarta ) 

2. Karimun – Dumai ( Riau ) 

3. Karimun – Belawan ( Sumatra Utara ) 

4. Karimun – Bengkalis (Riau) 

5. Karimun – Tg. Buton/ Mengkapan ( Kab. Siak ) 

6. Karimun – Kuala Tungkal ( Jambi ) 

7. Karimun – Sei Guntung (Riau) 

8. Karimun – Tembilahan (Riau) 

9. Karimun – Tanjung Samak (Riau) 

10. Karimun - Selat Panjang ( Kab. Meranti /Riau) 

11. Tg.Batu Kundur – Pulau Burung (Riau) 

12. Tg.Batu Kundur - Sei Guntung (Riau) 

13. Tg.Batu Kundur – Tembilahan (Riau) 

14. Tg.Batu Kundur – Kuala Enok (Riau) 

15. Tg.Batu Kundur – Kuala Tungkal (Jambi) 
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16. Tg.Batu Kundur – Penyalai (Kab.Pelalawan/Riau) 

17. Tg.Batu Kundur – Kerinci (Kab.Pelalawan / Riau) 

18. Moro – Sei Guntung (Riau) 

19. Durai – Sei Guntung (Riau) 

c. Alur Regional 

1. Karimun – Tg. Pinang 

2. Karimun – Batam 

3. Tg Batu Kundur – Batam  

4. Tg Batu  Kundur – Tg. Pinang 

5. Tg.Berlian – Batam 

6. Moro – Batam 

7. Moro- Tg.Pinang 

8. Durai – Batam 

d. Alur Lokal 

1. Karimun – Selat Beliah ( Kec. Kundur Barat ) 

2. Karimun – Tg. Berlian ( Kec. Kundur Utara ) 

3. Karimun -  Pulau Buru 

4. Karimun – Moro 

5. Karimun – Durai 

6. Karimun – Pulau Parit 

7. Karimun  - Pulau Tulang 

8. Karimun – Keban Moro 

9. Tg. Batu Kundur – Moro 

10. Tg. Batu Kundur – Durai 

11. Tg. Batu Kundur – Alai 

12. Tg. Batu Kundur – Penarah (Kec.Pulau Belat) 

13. Tg. Batu Kundur  – Pulau Buru 

14. Tg. Berlian – Kec.Pulau Belat (Leboh, Sebele, Makam) 

15. Pulau Buru – Tg.Batu Kecil 

16. Pulau Buru – Tanjung Hutan 

17. Pulau Buru – Penarah (Pulau Belat) 

18. Moro – Pulau Jang 

19. Moro – Desa Pauh 

20. Moro – Pulau Sugie 

21. Moro – Pulau Bahan 

22. Moro – Desa Selat Mie 

23. Moro – Desa Keban 

24. Moro – Dusun Niur 

25. Moro – Dusun Buah Rawe 

 
Pasal 14  

 
(1) Sistem jaringan  transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 huruf c, terdiri atas:  
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a. bandar udara; dan 
b. ruang udara untuk keselamatan operasi penerbangan. 

(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu 
Bandar Udara Sungai Bati sebagai bandar udara pengumpan domestik. 

(3) Ruang udara untuk keselamatan operasi penerbangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam rencana 
induk bandar udara. 

 
 

Paragraf 2 

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 
 

Pasal 15 
 

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  

8  ayat (2) huruf c meliputi: 

a. Sistem jaringan energi/kelistrikan 

b. Sistem jaringan telekomunikasi 

c. Sistem jaringan sumber daya air 

d. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. 

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 

Pasal 16 
 

(1) Sistem jaringan energi/kelistrikan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  

15 ayat (1)  huruf a  meliputi: 
a. sarana pembangkit listrik;  
b. jaringan prasarana listrik; dan 

c. sarana penimbunan migas 
(2) Lokasi pembangunan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a,  berada di: 
a. Kecamatan Meral; 
b. Kecamatan Tebing; 

c. Kecamatan Kundur; dan 
d. Kecamatan Moro. 

(3) Pengembangan jaringan prasarana listrik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, dilakukan melalui: 
a. pengembangan saluran udara tegangan tinggi yang berada di 

kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas; dan 
b. pengembangan saluran udara tegangan menengah di luar kawasan 

pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. 

(4) Pengembangan sarana penimbunan migas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c berdasarkan kebutuhan dan hasil kajian. 
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Paragraf 3 
Sistem Jaringan Telekomunikasi 

 
Pasal 17 

 
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) huruf b direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan 

jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata 
di wilayah kabupaten. 

(2) Sistem jaringan telekomunikasi meliputi: 

a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap; dan 
b. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi nirkabel;  

(3) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, meliputi: 
a. penyelenggaraan jaringan udara; 

b. penyelenggaraan jaringan bawah tanah;dan 
c. penyelenggaraan jaringan bawah laut;  

(4) Penyelenggaraan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, meliputi: 
a. penyelenggaraan jaringan seluler;  

b. penyelenggaraan siaran radio dan televisi; dan 
c. Penyelenggaraan radio komunikasi antar penduduk. 

(5) Penyelenggaraan jaringan nirkabel sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (4) mencakup pengaturan menara telekomunikasi yang melayani 
seluruh wilayah administrasi Kabupaten Karimun. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

 
Paragraf 4 

Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

 
Pasal 18 

 
(1) Sistem jaringan prasarana  dan sarana sumber daya air sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. sumber air untuk irigasi;  
b. sumber air baku untuk air bersih domestik; 

c. sumber air baku untuk industri; dan 
d. air bersih untuk pelayaran. 

(2) Sumber air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

berada di Pulau Kundur. 
(3) Sumber air baku untuk air bersih domestik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. pemanfaatan air kolong; 
b. pemanfaatan air sungai; 

c. pemanfaatan air tanah secara terbatas; dan 
d. pembangunan estuary dam.  

(4) Sumber air baku untuk industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, meliputi: 
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a. kolong Pongkar I; 
b. kolong Pongkar II; dan 

c. penyediaan air baku dengan sistem reverse osmosis. 
(5) Air bersih untuk pelayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

huruf d berupa penyediaan fasilitas pengolahan air dan jaringan 
distribusi untuk menunjang kegiatan pelayaran. 

 

 
Paragraf 5 

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya 
 

Pasal 19 

 
(1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi: 

a. sarana air bersih untuk keperluan domestik; 
b. sarana air bersih untuk keperluan pelayaran; 

c. prasarana dan sarana pengolahan limbah; dan 
d. prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. 

(2) Pengembangan sarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, berupa  
pembangunan instalasi air bersih, terdapat di:  

a. Pulau Karimun; 
b. Pulau Kundur; 
c. Pulau Belat; 

d. Pulau Buru; 
e. Pulau Ungar; 
f. Pulau Sugi Bawah;  

g. Pulau Combol; 
h. Pulau Durai; dan 

i. Pulau lain yang berpotensi untuk dikembangkan pengolahan air 
bersih. 

(3) Air bersih untuk pelayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

huruf b berupa penyediaan fasilitas pengolahan air dan jaringan 
distribusi untuk menunjang kegiatan pelayaran. 

(4) Prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, meliputi: 
a. prasarana limbah domestik; dan 

b. prasarana limbah industri. 
(5) Pengembangan prasarana dan sarana pengolahan limbah domestik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui: 

a. pengembangan septik tank individual; dan 
b. pengembangan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan. 

(6) Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui: 
a. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Pulau 

Karimun, Pulau Kundur, dan Pulau Sugi Bawah; dan 
b. pengembangan IPAL secara mandiri di Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas. 

(7) Pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui 
pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pola sanitary 
landfill di  Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Buru, Pulau Durai, dan 
Pulau Sugi Bawah. 

 
 

BAB IV 

RENCANA POLA RUANG  
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal  20 
 

(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Karimun meliputi: 
a. pola ruang kawasan lindung; dan  
b. pola ruang kawasan budidaya. 

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah 
ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan oleh 

provinsi. 
(3) Pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 
a. peruntukan budidaya darat; dan 
b. peruntukan budidaya laut. 

(4) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ditetapkan dengan memperhatikan kawasan budidaya yang memiliki 

nilai strategis nasional dan kawasan budidaya provinsi. 
(5) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Karimun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan 
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
 

Bagian Kedua 
Kawasan Lindung  

 

Pasal 21 
 

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a 
meliputi:  
a. kawasan hutan lindung; 

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya; 

c. kawasan perlindungan setempat; 

d. Kawasan cagar budaya; 
e. kawasan rawan bencana alam; dan 

f. kawasan lindung lainnya. 
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Pasal 22 
 

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a 
terdapat di Pulau Karimun, Pulau Karimun Anak, Pulau Combol, Pulau 

Durian, dan Pulau Panjang, dengan luas kurang lebih 6.106,17 hektar.   
 

Pasal 23 

 
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kawasan 

resapan air yang terdapat di Pulau Kundur dengan luas kurang lebih 
1.234,94 hektar. 

 
Pasal 24 

 

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf c, meliputi:  

a. sempadan pantai; 
b. sempadan sungai; dan 
c. sempadan danau/waduk. 

(2) sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
a. pada kawasan permukiman dengan jarak paling sedikit 30 (tiga 

puluh) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat; dan 
b. pada kawasan non permukiman dengan jarak paling sedikit 100 

(seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat. 
(3) Pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. sungai yang memilki kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter garis 
sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter 
dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan 

b. sungai yang memilki kedalaman 3 (tiga) meter sampai 20 (dua puluh) 
meter garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) 

meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. 
(4) Pada sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

berlaku ketentuan 50 (lima puluh) meter dari tepi danau. 

 
Pasal 25 

 
Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d 
,meliputi : 

a. Batu Bertulis Pasir Panjang;  
b. Masjid Jami H. Abdul Ghani  di Pulau Buru (Kecamatan Buru); 
c. Masjid Al-Mubaraq di Pulau Karimun;  

d. Klenteng Tua di Pulau Moro, Pulau Karimun, Pulau Buru dan Pulau 
Kundur; 

e. Makam keramat di kawasan Pantai Gading di Desa Gading;  
f. Makam si Badang di Kecamatan Buru; dan 
g. Kerajaan Sulit di Desa Keban Kecamatan Moro. 
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Pasal  26 
 

Kawasan rawan bencana  alam  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf e adalah kawasan bencana gelombang pasang yang meliputi beberapa 

bagian dari wilayah di Kecamatan Kundur dan kecamatan Kundur Utara. 
 

Pasal 27 

 
Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f 
berupa kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi 

merupakan kawasan lindung laut memiliki luas kurang lebih 130 (seratus 
tigapuluh) hektar yang terletak di perairan Pulau Sugi Darat, perairan 

Pulau Sugi Laut, Pulau Selarang, Pulau Sugi Laut, perairan Pulau Manis, 
Pulau Jangkar, serta  di perairan Pulau Telunas, Pulau Condeng. 
 

 
Bagian Ketiga 

Kawasan Budidaya Darat  
 

Pasal 28 

 
Kawasan budidaya darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) 
huruf a meliputi:  

a. kawasan peruntukan hutan produksi; 
b. kawasan peruntukan pertanian; 

c. kawasan peruntukan pertambangan; 
d. kawasan peruntukan industri; 
e. kawasan peruntukan pariwisata; 

f. kawasan peruntukan permukiman;  
g. kawasan peruntukan lainnya; dan 
h. kawasan reklamasi pantai. 

 
Pasal 29 

 
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 huruf a meliputi: 

a. kawasan peruntukan hutan produksi; 
b. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan 

c. kawasan peruntukan hutan produksi konversi. 
(2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a terdapat di Pulau Kundur, Pulau Ungar, Pulau Degong, 

Pulau Karimun, Pulau Pasai, Pulau Sugi Atas, Pulau Jaga, dengan luas 
kurang lebih 4.727 hektar. 

(3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b terdapat di Pulau Sugi Atas, Pulau Sugi Bawah, 
Pulau Mardan, Pulau Kenipan, Pulau Tulang, Pulau Nangka, Pulau 

Karimun, dengan luas kurang lebih 17.142 hektar. 
(4) Kawasan peruntukan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c terdapat di Pulau Combol, Pulau Sugi Atas, Pulau 

Sugi Bawah, Pulau Sangkar, Pulau Ngal, Pulau Panda, Pulau Sependa, 
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Pulau Papan, Pulau Merak, Pulau Tembelas, dengan luas kurang lebih 
2.127 hektar. 

 
Pasal 30 

 
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf b meliputi: 

a. Kawasan pertanian tanaman pangan; 
b. kawasan holtikultura;  
c. kawasan perkebunan; 

d. kawasan peternakan; dan 
e. kawasan perikanan darat. 

(2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdapat di Pulau Kundur, Pulau Belat, Pulau Papan, Pulau Buru, Pulau 
Parit, Pulau Tulang, Pulau Ungar, Pulau Durai, Pulau Sugi Bawah, 

Pulau Sugi Atas dan Pulau Combol dengan komoditas unggulan antara 
lain gambir, kelapa, karet, buah-buahan, dan perikanan, dengan luas 

kurang lebih  42.711,34 hektar. 
 

Pasal 31 

 
Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 huruf c, meliputi: 

a. kawasan peruntukan pertambangan batuan, seluas kurang lebih 
2.592,77 hektar terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau 

Combol, Pulau Citlim, Pulau Sugi Atas, dan Pulau Sugi Bawah, serta 
kawasan peruntukan pertambangan batuan berupa tanah urug yang 
tersebar di Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, Pulau Tebias, Pulau 

Lumut, Pulau Parit, Pulau Sugi Bawah,  Pulau Sugi Atas, Pulau Kenipan, 
dan Pulau Durai; dan 

b. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam seluas kurang lebih 

3.299,5 hektar terdapat di Pulau Belat, Pulau Papan, Pulau Parit, Pulau 
Durai, Pulau Degong, Pulau Panjang, Pulau Ngal, Pulau Propos, dan 

Pulau Kas. 
 

Pasal 32 

 
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf d, terdiri atas: 
a. kawasan peruntukan industri rumah tangga; dan 
b. kawasan peruntukan industri besar.   

(2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a tersebar di setiap kecamatan. 

(3) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b  terkonsentrasi di Kawasan Pelabuhan Bebas dan 
Perdagangan Bebas di Pulau Karimun, meliputi: 

a. kawasan peruntukan industri campuran seluas kurang lebih 4.287,4 
hektar; 
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b. kawasan peruntukan industri strategis kabupaten padat karya dan 
berorientasi ekspor (manufaktur) seluas kurang lebih 226,23 hektar; 

dan 
c. kawasan yang diperuntukan bagi pergudangan berupa kawasan 

pergudangan seluas kurang lebih 69,68 hektar, berada di pulau-
pulau kecil di sekitar Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan 
Bebas, meliputi Pulau Asam, Pulau Mudu, Pulau Babi, Pulau 

Tambelas, Pulau Merak dan Pulau Karimun Anak. 
 

Pasal 33 

 
(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf e, dengan luas kurang lebih 1.454,77 hektar, meliputi: 
a. wisata alam; 
b. wisata budaya; dan  

c. wisata buatan.  
(2) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 
a. Pantai Pelawan; 
b. Pantai Pongkar;  

c. Air Terjun Pongkar; 
d. Sumber Mata Air Panas di Tanjung Hutan; 
e. Pantai Telunas; 

f. Pantai Lubuk; 
g. Kawasan Wisata Bukit Gading; 

h. Desa Judah; 
i. pemancingan di Pulau Combol;  
j. padang lamun Pulau Moro; 

k. Batu Bertulis Pasir Panjang;  
l. Misteri Batu Limau; 
m. perkebunan buah-buahan di Kecamatan Kundur dan di Pulau Sugi;   

n. perkebunan karet di Kecamatan Kundur Barat;  
o. perkebunan sawit Kecamatan Buru; 

p. Pantai Timun; 
q. Pantai Sawang; 
r. Pantai Gading; 

s. Pantai Buru; 
t. Pantai Tulang; dan 

u. Pantai Pasir Panjang Durai. 
(3) Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b meliputi: 

a. Masjid Jami dan Masjid H. Abdul Ghani  di Pulau Buru (Kecamatan 
Buru); 

b. Masjid Al-Mubaraq di Pulau Karimun;  

c. Klenteng Tua di Pulau Moro, Pulau Karimun, dan Pulau Kundur; 
d. Makam keramat di kawasan Pantai Gading di Desa Gading;  

e. Makam si Badang di Kecamatan Buru; dan 
f. Kerajaan Sulit di Desa Keban Kecamatan Moro. 

(4) Kawasan peruntukan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c meliputi: 
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a. galangan kapal tradisional di Pulau Karimun; dan 
b. wisata belanja berada di Kota Tanjung Balai dan Kota Tanjung Batu. 

 
Pasal 34 

 
(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 huruf f terdiri atas: 

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan 
b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; 

(2) Kawasan peruntukan permukiman  perkotaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a berada di Kabupaten Karimun  dengan luas 
kurang lebih 5.224,18 hektar. 

(3) Kawasan peruntukan permukiman  perdesaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b berada tersebar disetiap kecamatan dengan luas 
kurang lebih 3.002,28hektar. 

(4) Pada kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdapat kawasan permukiman tepi air konvensional dan 

modern. 
 

Pasal 35 

 
Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf 
g adalah  

kawasan hutan tanaman rakyat dengan luas kurang lebih 1.234,94 hektar. 
 

Pasal 36 
 

(1) Kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf 

h ditujukan untuk: 
a. memenuhi kebutuhan ruang permukiman perkotaan; 
b. pengembangan prasarana dan sarana transportasi; dan 

c. perlindungan kawasan pantai. 
(2)  Kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. kawasan reklamasi pantai  di Kelurahan Tanjung Balai, Kelurahan 

Tanjung Balai Kota, Kelurahan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Pasir, 

Kelurahan Parit Benut, Desa Pangke, Desa Pangke Barat, Kelurahan 
Pasir Panjang, Desa   Pongkar, Kelurahan Pamak, Kelurahan Teluk 

Uma, Kelurahan Tebing, Kelurahan Sungai Ayam, Kelurahan Lubuk 
Semut dan Kelurahan Teluk Air di Pulau Karimun;  

b. kawasan reklamasi pantai di Pulau Karimun Anak;  

c. Kawasan reklamasi diluar kawasan pada huruf a dan huruf b yang 
diperuntukkan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan berdasarkan kebutuhan dan hasil kajian; 

(3) Dalam hal luasan kawasan reklamasi akan ditentukan berdasarkan 
hasil kajian; dan 

(4) Ketentuan mengenai pengaturan konstribusi reklamasi pantai akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.  
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Bagian Keempat 
Kawasan Budidaya Laut  

 
Pasal 37 

 
Kawasan peruntukan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (3) huruf b meliputi: 

a. kawasan peruntukan alur pelayaran; 
b. kawasan potensi peruntukan labuh jangkar; 
c. kawasan potensi penambangan timah; 

d. kawasan potensi penambangan pasir laut; 
e. kawasan potensi perikanan tangkap; 

f. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan 
g. kawasan peruntukan daerah lingkungan kerja pelabuhan. 

 

Pasal 38  
 

(1) Kawasan peruntukan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 huruf a meliputi: 
a. pelayaran lalu lintas antar pulau; 

b. pelayaran lalu lintas domestik regional; 
c. pelayaran lalu lintas internasional; dan 
d. pelayaran rakyat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan alur pelayaran yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan 

Bupati. 
 

Pasal 39 

 
(1) Kawasan potensi peruntukan labuh jangkar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 huruf b ditetapkan dengan batas sebagai berikut: 

a. kawasan labuh jangkar 1 dengan koordinat: 
1. 103°25’13,8" Bujur Timur  dan  1°8’8,21" Lintang Utara (simbol a); 

2. 103°30’3,6" Bujur Timur  dan  1°6’59,44" Lintang Utara (simbol b); 
3. 103°31’57,2" Bujur Timur  dan  1°3’57,3" Lintang Utara (simbol c); 
4. 103°32’3,2" Bujur Timur  dan  0°59’53" Lintang Utara (simbol d); 

5. 103°30’24,84" Bujur Timur  dan  1°0’14,76" Lintang Utara (simbol e);  
6. 103°28’51,96" Bujur Timur  dan  1°1’32" Lintang Utara (simbol f); 

7. 103°23’18,72" Bujur Timur  dan  1°3’27" Lintang Utara (simbol g); 
8. 103°24’15,18" Bujur Timur  dan  1°6’12,96" Lintang Utara (simbol h); 
9. 103°24’20,52" Bujur Timur  dan  1°5’27,4" Lintang Utara (simbol i);  

10. 103°30’3,6" Bujur Timur  dan  1°0’1,08" Lintang Utara (simbol j); 
11. 103°30’1,08" Bujur Timur  dan  0°59’4,2" Lintang Utara (simbol k); 
12. 103°27’24,12" Bujur Timur  dan  0°59’4,92" Lintang Utara (simbol l); 

13. 103°27’27" Bujur Timur  dan  0°59’55,8" Lintang Utara (simbol m); 
14. 103°25’48,6" Bujur Timur  dan  1°2’36,4" Lintang Utara (simbol n); 

dan 
15. 103°23’14,28" Bujur Timur  dan  1°5’30,2" Lintang Utara (simbol o). 

b. Kawasan labuh jangkar 2 dengan koordinat: 

1. 103°15’5,4" Bujur Timur  dan  1°8’42" Lintang Utara (simbol a); 
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2. 103°16’40" Bujur Timur  dan  1°8’47,2" Lintang Utara (simbol b); 
3. 103°16’54,24" Bujur Timur  dan  1°5’5,64" Lintang Utara (simbol c); 

dan 
4. 103°15’39,36" Bujur Timur  dan  1°5’3,12" Lintang Utara (simbol d). 

c. Kawasan labuh jangkar 3 dengan koordinat: 
1. 103°14’4,2" Bujur Timur  dan  1°3’45,6" Lintang Utara (simbol a); 
2. 103°16’35,76" Bujur Timur dan  1°3’39,6" Lintang Utara (simbol b); 

3. 103°19’31,08" Bujur Timur  dan  0°59’58,2" Lintang Utara (simbol c);  
4. 103°17’21,12" Bujur Timur  dan  0°59’55,8" Lintang Utara (simbol d). 
5. 103°17’13,2" Bujur Timur dan  0°59’2,04" Lintang Utara (simbol e); 

6. 103°19’28,56" Bujur Timur  dan  0°54’29,16" Lintang Utara (simbol f);  
7. 103°14’41,64" Bujur Timur  dan  0°54’26,64" Lintang Utara (simbol g). 

d. Kawasan labuh jangkar 4 dengan koordinat: 
1. 103°29’29,04" Bujur Timur dan  0°57’48,24" Lintang Utara (simbol p); 
2. 103°30’1,08" Bujur Timur dan  0°58’31,08" Lintang Utara (simbol q); 

3. 103°31’53,76" Bujur Timur dan  0°58’22,44" Lintang Utara (simbol r); 
4. 103°34’29,64" Bujur Timur dan  0°51’29,88" Lintang Utara (simbol s); 

dan 
5. 103°32’55,4" Bujur Timur dan  0°51’12,24" Lintang Utara (simbol t). 

e. Kawasan labuh jangkar 5 dengan koordinat: 

1. 103°32’43,44" Bujur Timur dan  0°49’46,2" Lintang Utara (simbol u); 
2. 103°34’35.04" Bujur Timur dan  0°49’43,32" Lintang Utara (simbol v); 
3. 103°35’20,04" Bujur Timur dan  0°45’40,88" Lintang Utara (simbol w); 

dan 
4. 103°33’48,6" Bujur Timur dan  0°45’38,16" Lintang Utara (simbol x). 

(2) Pengelolaan Kawasan peruntukan Labuh Jangkar pada ayat (1) menjadi 
salah satu Sumber Pendapatan Daerah.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan labuh jangkar 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

(4) Kawasan peruntukan labuh jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang laut dalam lampiran III 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

 

Pasal 40 
 

Kawasan potensi  pertambangan timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 huruf c berada di dalam wilayah perairan kabupaten. 
 

Pasal 41 
 

Kawasan potensi  penambangan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 huruf d berada di dalam wilayah perairan kabupaten. 
 

Pasal 42 
 
(1) Kawasan potensi perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 huruf e berada di dalam wilayah perairan kabupaten. 
(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana pada ayat (1) 
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diprioritaskan pada Zonasi 0 - 2 Mil laut diukur pada surut pasang 
terendah garis pantai berdasarkan potensi sumber daya. 

 
Pasal 43 

 
(1) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 

37 huruf f  berada di sekitar Pulau Sugi Bawah, Pulau Sugi Atas, dan 

Pulau Combol. 
(2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diperuntukan bagi pengembangan minapolitan. 

 
Pasal 44 

 
(1) Kawasan peruntukan daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 huruf g meliputi wilayah perairan dan 

daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan untuk 
kegiatan pelabuhan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan daerah 
lingkungan kerja pelabuhan diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

 
BAB V 

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN 

 
Pasal 45 

 
(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten meliputi: 

a. kawasan strategis Nasional di wilayah Kabupaten; dan 

b. kawasan strategis Kabupaten. 
(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
 

Pasal 46 
 

Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 45 ayat (1) huruf a terdiri atas : 

a. kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 2 pulau kecil 

terdepan yang terdapat di Kabupaten Karimun meliputi Pulau Iyu 
Kecil/Tokong Hiu Kecil dan Karimun Kecil/Karimun Anak 

b. kawasan Batam, Bintan dan Karimun, sebagai Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas. 
 

Pasal 47 

 
(1) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: 

a. kawasan pertambangan granit di Pulau karimun; dan 
b. kawasan Coastal Area, kawasan Meral Kamkong, dan kawasan 

Sungai Pasir. 

(2) Rencana tata ruang untuk kawasan strategis kabupaten sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
(3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat 
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(4) Kawasan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kawasan 

Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Karimun. 

 
 

BAB VI 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG   
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 48 
 

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat: 
a. arahan perwujudan rencana struktur ruang; 
b. arahan perwujudan rencana pola ruang; dan 

c. arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. 
(2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program 

pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Arahan Perwujudan Rencana Struktur Ruang 

 
Pasal 49 

 

(1) Arahan pemanfaatan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi  
PKW,  PKL, PPK; 

b. perwujudan sistem jaringan prasarana utama; 

c. peningkatan sistem jaringan energy/kelistrikan; 
d. peningkatan sistem jaringan telekomunikasi; 

e. peningkatan sistem jaringan sumberdaya air; dan 
f. peningkatan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. 

(2) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a 

meliputi: 
a. peningkatan fungsi PKW Tanjung Balai Karimun; 
b. peningkatan fungsi PKL Meral; 

c. peningkatan fungsi PKL Tanjung Batu; 
d. peningkatan fungsi PKL Moro; 

e. peningkatan fungsi PPK Tebing; 
f. Peningkatan fungsi PPK Darussalam; 
g. peningkatan fungsi PPK Buru; 

h. peningkatan fungsi PPK Tanjung Berlian; 
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i. peningkatan fungsi PPK Sebele; 
j. peningkatan fungsi PPK Sungai Buluh; 

k. peningkatan fungsi PPK Sawang; dan 
l. peningkatan fungsi PPK Durai.  

(3) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama  sebagaimana dimaksud 
ayat (1) huruf b meliputi: 
a. peningkatan jalan; 

b. pembangunan jembatan; 
c. peningkatan terminal tipe B dan C; 
d. pembangunan sub terminal agribisnis;  

e. pembangunan jalan strategis kabupaten; 
f. peningkatan sarana penyeberangan; 

g. peningkatan pelabuhan; dan 
h. peningkatan bandar udara. 

(4) Peningkatan sistem jaringan energy/kelistrikan sebagaimana dimaksud 

ayat (1) huruf c meliputi: 
a. perluasan layanan listrik; 

b. pembangunan pembangkit listrik tenaga uap; dan 
c. optimalisasi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga mikro hidro. 

(5) Peningkatan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

ayat (1) huruf d meliputi: 
a. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator 

swasta/BUMN; 

b. penataan dan efisiensi penempatan BTS;  
c. pembangunan sistem serat optik; 

d. pembangunan sistem mikro digital; dan 
e. pembangunan sistem satelit. 

(6) Peningkatan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud 

ayat (1) huruf e meliputi: 
a. penataan kawasan resapan air; dan 
b. peningkatan jaringan sumber air baku. 

(7) Peningkatan sistem jaringan prasarana  wilayah lainnya sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui pembangunan instalasi 

pengolahan air limbah secara terpadu. 
 
 

Bagian Ketiga 
Arahan Perwujudan Pola Ruang 

 
Pasal 50 

 

(1) Arahan pemanfaatan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi: 
a. perwujudan kawasan lindung; dan 

b. perwujudan kawasan budidaya. 
(2) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf meliputi: 
a. budidaya darat; dan 
b. budidaya laut. 
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Pasal 51 
 

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
(1) huruf a meliputi: 

a. perwujudan kawasan hutan lindung meliputi: 
1. reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai 

lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat 

setempat; 
2. pengelolaan hutan lindung; 
3. penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada 

kawasan Hutan Lindung untuk mendukung kawasan konservasi di 
atasnya; 

4. penegakan hukum bagi ilegal logging dengan penanganan secara 
preventif, persuasif, represif dan berkelanjutan; 

5. kegiatan rehabilitasi kawasan hutan; dan 

6. pemasangan tanda batas kawasan. 
b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 

bawahannya meliputi: 
1. reboisasi pada kawasan; 
2. pemasangan tanda batas kawasan resapan air; dan 

3. penanaman tanaman keras yang mempunyai daya serap air yang 
tinggi. 

c. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi: 
1. pembuatan tanda batas sempadan pantai, sungai, dan danau; 
2. penyuluhan pada masyarakat agar tidak melakukan penetrasi ke 

kawasan sempadan; 
3. penanaman tanaman keras yang berfungsi lindung; 
4. penertiban bangunan-bangunan yang mengancam kelestarian 

lingkungan di sekitar sempadan sungai; 
5. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari 

kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; 
6. penataan kawasan sempadan pantai; 
7. penataan kawasan sempadan sungai; dan 

8. penataan kawasan sempadan danau/waduk. 
d.  Perwujudan kawasan  cagar budaya, meliputi : 

1. Pengendalian pemanfaatan ruang yang akan mempengaruhi 

kelestarian kawasan cagar budaya; 
2. Sosialisasi keberadaan kawasan cagar budaya kepada masyarakat; dan 

3. Memelihara dan merevitalisasi kawasan cagar budaya untuk menjaga 
kelestarian kawasan. 

e. Perwujudan kawasan rawan bencana alam, meliputi : 

1. penyiapan fasilitas penyelamatan pada kawasan banjir akibat pasang 
surut air laut; 

2. penyusunan program mitigasi bencana banjir, baik mitigasi struktural 
maupun non struktural; 

3. rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS; 

4. pembangunan waduk pengendali daya rusak air (banjir);dan 
5. sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak 

(potensial terdampak). 

6. pengendalian pemanfaatan ruang dengan pembatasan kegiatan 
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budidaya di kawasan pesisir;  
7. penanaman mangrove di sekitar kawasan pantai; dan 

8. pembangunan fisik disepanjang pantai dengan memperhatikan 
ketentuan sempadan pantai. 

f. perwujudan kawasan lindung lainnya meliputi: 
1. penyusunan dan/atau penguatan program pengembangan kawasan; 
2. pelaksanaan program pengembangan kawasan; dan 

3. pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan kawasan. 
 

Pasal 52 

 
Perwujudan kawasan budidaya darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50 ayat (2) huruf a meliputi: 
a. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi: 

1. fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat 

(HTR); 
2. pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan serta blok 

perlindungan;  
3. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan; 
4. pengawasan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi; dan 

5. pengembangan aturan pengelolaan hutan produksi yang mendorong 
pengembangan ekonomi lokal. 

6. pengembangan pengelolaan hutan produksi konversi yang mendorong 

pengembangan kegiatan budi daya lain sesuai potensi. . 
b. perwujudan kawasan pertanian meliputi: 

1. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan; 
2. perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura; 
3. perwujudan kawasan perkebunan; 

4. perwujudan kawasan peternakan; dan 
5. perwujudan kawasan perikanan. 

c. perwujudan pengembangan kawasan pertambangan meliputi: 

1. peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan 
pengawasan bidang pertambangan dan energi; 

2. inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang 
pertambangan dan bahan galian serta air bawah tanah yang berpotensi 
untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi; 

3. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan 
tambang dan galian; dan 

4. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang 
pertambangan dan energi. 

d. perwujudan kawasan industri meliputi: 

1. pembuatan masterplan kawasan industri; 
2. pembuatan masterplan dan pembangunan pusat kawasan agropolitan; 

dan 
3. pembuatan masterplan dan pembangunan pusat kawasan minapolitan. 

e. perwujudan kawasan pariwisata meliputi: 
1. pengembangan kawasan wisata terpadu;  
2. melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata; 

3. melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, 
dan melaksanakan berbagai kegiatan promosi; 
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4. melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya 
pemasaran yang progresif; 

5. pengembangaan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata 
dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu; 

6. inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata; 
7. membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informas 

manajemen promosi pariwisata daerah; dan 

8. peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan. 
f. perwujudan kawasan permukiman meliputi: 

1. pemetakan zona permukiman yang telah ada dan kawasan siap 

bangun; 
2. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas 

utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk 
masa depan; 

3. identifikasi lokasi kelompok permukiman perkotaan yang berada pada 

kawasan lindung dan melakukan relokasi; 
4. pencadangan kawasan permukiman baru;   

5. pengadaan perumahan melalui subsidi kredit kepemilikan rumah 
sangat sederhana;  

6. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan 

perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan 
swadaya; dan 

7. identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada 

kawasan lindung dan melakukan relokasi. 
g. perwujudan peruntukan budidaya lain berupa kawasan hutan tanaman 

rakyat yang meliputi: 
1. fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan hutan tanaman rakyat 

(HTR); 

2. pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan serta blok 
perlindungan;  

3. pembangunan prasarana dan sarana pendukung untuk pemanfaatan 

sumber daya air (pertanian, microhydro, kebutuhan air bersih); dan 
4. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan. 

 
Pasal 53 

 

Perwujudan kawasan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (2) huruf b meliputi: 

a. pembentukan badan pengelola kawasan laut; 
b. penyiapan areal kawasan labuh jangkar; 
c. pendalaman alur kapal; dan 

d. penyusunan rencana detil kawasan laut. 
 

 
Bagian Keempat 

Arahan Perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. 

 
Pasal 54 

 

Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c meliputi: 
a. penyediaan prasarana dan sarana khusus pendukung kegiatan 

pertambangan granit; dan 
b. penyusunan masterplan pengembangan kawasan untuk kawasan 

Coastal Area, kawasan Meral Kamkong, dan kawasan Sungai Pasir. 
 

 

BAB VII 
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 55 

 
(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 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 pemberian insentif dan disinsentif; dan 
d. arahan sanksi. 

 

 
Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 
 

Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 56 

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

55 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah 
dalam penyusunan peraturan zonasi. 

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

terdiri atas: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;  

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan 
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di 

sepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan 
perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan 
setempat; 
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d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya; 
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana 

alam; dan 
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi budidaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b terdiri atas: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya darat; 

dan 
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya laut. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di 

sepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : 

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di 
sepanjang  jaringan prasarana utama; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di 

sepanjang jaringan energy/kelistrikan; 
 

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di 
sekitar jaringan telekomunikasi; 

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di 

sepanjang jaringan sumber daya air; dan 
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di 

sepanjang/sekitar jaringan prasarana wilayah lainnya. 

 
Paragraf 2 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung 
 

Pasal 57 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai 

berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:  

1. kegiatan yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan 

2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:  

1. pembangunan prasarana transportasi yang melintasi hutan lindung; 
dan 

2. kegiatan penambangan.  

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:  
1. membangun kawasan permukiman; 
2. melakukan kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 
3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan 

tutupan vegetasi.  
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 58 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan 
perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:  

1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi; 

2. wisata alam; dan 
3. penyediaan sumur resapan air. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. permukiman dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah 
(KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%) yang dilengkapi 

dengan sumur-sumur resapan; dan 
2. kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:  

1. kegiatan budidaya yang menggangu fungsi kawasan; dan 
2. permukiman skala menengah dan besar. 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 
dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 59 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c, yang merupakan 
sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:  
1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan pantai; dan 
2. kegiatan budidaya lain yang sesuai dengan peruntukan kawasan. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 
1. kegiatan industri maritim yang memenuhi persyaratan lingkungan; 
2. kegiatan budidaya pesisir, pariwisata, kemaritiman, dan kegiatan 

penunjang industri perikanan dengan syarat melakukan rehabilitasi 
kawasan dan memberikan kompensasi untuk menjaga keberlanjutan 

kegiatan yang sudah ada; dan 
3. pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang memenuhi 

persyaratan lingkungan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 
1. kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis lingkungan; dan 

2. kegiatan yang merusak lingkungan pesisir. 
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 60 

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c, yang merupakan 

sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: 

1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;  
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2. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, 
pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan 

3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung. 
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan budidaya pertanian hortikultur secara terbatas; 
2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan 
3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan 
bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai. 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 61 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c, yang merupakan 
sempadan danau/waduk ditetapkan sebagai berikut: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: 
1. pembangunan sarana menunjang fungsi sempadan; dan 
2. penyediaan ruang terbuka hijau. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 
1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu 

fungsi sempadan;  

2. pembangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu 
fungsi sempadan; dan 

3. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak menganggu 
fungsi sempadan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu 

pembangunan sarana dan prasarana yang menggangu fungsi sempadan. 
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

  
Pasal  62 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan : 
a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang 

dilakukan dengan tujuan untuk rekreatif, edukatif, apresiatif dan religi. 

b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, kegiatan 

diluar kegiatan pada huruf a yang tidak menganggu fungsi kawasan 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 

yang menganggu fungsi kawasan 

d.  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 63 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf e disusun dengan 

ketentuan: 
a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:  

1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan; dan 

2. mendirikan bangunan pemantau bencana. 
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi : 

1. pengembangan kegiatan budidaya pertanian, perkembunan dan 

kegiatan ruang luar secara terbatas; dan 
2. pengembangan kegiatan pariwisata terbatas dengan tetap 

memperhatikan karakteristik bencana alam; 
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu 

pengembangan bangunan dengan intensitas tinggi. 

 
Pasal 64 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf f, yang berupa kawasan koridor 

bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi ditetapkan sebagai berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian; dan 

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian lingkungan 
kawasan.  

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 
1. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata terbatas yang 

berorientasi lingkungan; dan 

2. pembangunan sarana pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak 
mengganggu lingkungan;                                                           

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 

pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem pesisir dan kelautan. 
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Paragraf 3 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya Darat 
 

Pasal 65 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya darat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 pada ayat (4) huruf a meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan 

produksi; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
pertanian; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
pertambangan; 

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;   
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e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
pariwisata; 

f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
permukiman;  

g.  ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
reklamasi pantai; dan 

h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.  

 
Pasal 66 

 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan 
produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a ditetapkan 

sebagai berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: 

1. mengembangkan kegiatan dengan syarat  pada lahan yang memiliki 

kesesuaian lahan; 
2. meningkatkan produktivitas hutan produksi dan hutan rakyat dengan 

prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan 
produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan 
lahan; 

3. aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan; 
4. aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan; 
5. pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan 

6. mendirikan bangunan dengan syarat menunjang kegiatan 
pemanfaatan hasil hutan. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan 
budi daya lain diluar kegiatan kehutanan seuai  potensi  berdasarkan  
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi: 
1. aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas 

hutan;  

2. menyelenggarakan pemanfaatan lahan yang berdampak negatif 
terhadap keseimbangan ekologis; dan 

3. aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas 
hutan. 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  
 

Pasal 67 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b ditetapkan sebagai berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: 

1. kegiatan pertanian dengan sub sektornya berupa tanaman pangan, 

perkebunan, peternakan, perikanan darat dan holtikultura; 
2. pembangunan prasarana wilayah; dan 

3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan. 
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan 

perkebunan skala besar dengan syarat didukung oleh studi kelayakan 

dan studi analisis mengenai dampak lingkungan. 
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c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua 
kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan. 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 
dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  

 
Pasal 68 

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65  huruf c ditetapkan sebagai berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan 

sarana dan prasarana pendukung kegiatan penambangan; dan 
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 

pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan. 
c. Setiap pemanfaatan ruang di dalam kawasan peruntukan  pertambangan 

harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari luas 

pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

Pasal 69  
 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d ditetapkan sebagai berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan 

sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan industri; 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan 
pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan industri dengan syarat tidak 

mengganggu fungsi kawasan; kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu 
fungsi kawasan; dan 

c. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 
dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

d. Setiap pemanfaatan ruang di dalam kawasan peruntukan industri harus 

menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari luas 
pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
Pasal 70 

 

 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e ditetapkan sebagai berikut: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan 
sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;  

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan 

pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan wisata dengan syarat tidak 
mengganggu fungsi kawasan; 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 

pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan 
d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
e. Setiap pemanfaatan ruang di dalam kawasan peruntukan pariwisata 

harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari luas 

pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Pasal 71 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f meliputi:  

a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman 
perkotaan; dan 

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman 

perdesaaan. 
  

Pasal 72 

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman 

perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 

permukiman perkotaan; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
permukiman perkotaan tepi air. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman 
perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 
sebagai berikut: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan 
sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, 
kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan 

industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang 
terbuka hijau;  

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu 
kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dengan syarat 
menunjang fungsi kawasan;  

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 
pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan 

d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
e. Setiap pemanfaatan ruang di dalam kawasan permukiman perkotaan 

harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari 
luas pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman 
perkotaan tepi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati: 
 

Pasal 73 

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman 

perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi:  

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
permukiman pedesaan; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
permukiman perdesaan tepi air. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman 

perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 
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sebagai berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan 

sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman 
perdesaan;  

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu 
kegiatan pemanfaatan ruang perkotaan dengan syarat tidak 
mengganggu fungsi kawasan;  

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 
pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan 

d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

 
e. Setiap pemanfaatan ruang di dalam kawasan permukiman pedesaan 

harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari 

luas pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman 
perdesaan tepi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 74 

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi pantai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 huruf g ditetapkan sebagai berikut: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: 
1. pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan; 
2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;   

3. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata; 
dan 

4. Pembangunan sarana dan prasarana permukiman perkotaan. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 
pemanfaatan ruang selain kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada huruf a. 
c.  Setiap pemanfaatan ruang di dalam kawasan reklamasi pantai  harus 

menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 % dari luas 

pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

Pasal 75 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya berupa 

hutan tanaman rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf  h 
ditetapkan sebagai berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu penanaman jenis 

tanaman pokok dan tanaman tumpangsari; dan 
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 

pemanfaatan ruang selain penanaman jenis tanaman pokok dan 
tanaman tumpangsari. 
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Paragraf 4 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya di Laut 

 
Pasal 76 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya laut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 pada ayat (4) huruf b meliputi: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan alur 
pelayaran; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan labuh 

jangkar; 
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan potensi 

pertambangan timah; 
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan potensi 

pertambangan pasir laut; 

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan potensi perikanan 
tangkap;  

f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
perikanan budidaya; dan 

g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan peruntukan daerah 

lingkungan kerja pelabuhan. 
 

Pasal 77 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan alur pelayaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a ditetapkan sebagai berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan 

pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelayaran;  

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 
1. kegiatan perikanan tangkap dengan syarat tidak menggunakan alat 

tangkap statis; dan 

2. kegiatan penambangan dengan syarat pembatasan luas area dan 
waktu penambangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 
pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan 

d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 78 
 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan labuh jangkar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b ditetapkan sebagai berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu labuh jangkar; 
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. kegiatan perikanan tangkap dengan syarat tidak menggunakan alat 
tangkap statis; dan 

2. kegiatan penambangan dengan syarat pembatasan luas area dan 
waktu penambangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 

pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan 
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d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 
dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 79 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan potensi pertambangan timah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c ditetapkan sebagai berikut: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan 
penambangan timah, alur pelayaran, dan labuh jangkar; 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan 

perikanan tangkap dengan tidak menggunakan alat tangkap statis; 
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 

pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan 
d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 80 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan potensi pertambangan pasir 
laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d ditetapkan sebagai 

berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan 

penambangan pasir laut; 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan 
perikanan tangkap dengan tidak menggunakan alat tangkap statis;  

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 
pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan 

d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 81 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan potensi perikanan tangkap 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e ditetapkan sebagai berikut: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan 

perikanan tangkap; dan 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 
pemanfaatan ruang selain perikanan tangkap. 

 
Pasal 82 

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan 
budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan 
perikanan budidaya dan kegiatan perikanan tangkap; 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan 
wisata dan kegiatan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi 
kawasan;  
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c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 
pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan 

d. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana yang 
dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 83 

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan daerah 
lingkungan kerja pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g 
ditetapkan sebagai berikut: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan 
sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelabuhan; dan 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan 
pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan. 

 

Paragraf 5 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pemanfaatan Ruang    

di Sepanjang Jaringan Prasarana Nasional dan Provinsi 
 

Pasal 84 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi sepanjang jaringan prasarana utama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf a ditetapkan sebagai 

berikut: 
a. transportasi darat: 

1. di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak 
diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan 
lalu lintas regional; 

2. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi 
harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

3. lebar ruang pengawasan jalan diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan 

4. lokasi terminal tipe B dan C diarahkan pembangunannya di lokasi 
yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

b. transportasi laut: 
1. pelabuhan laut harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai 

dengan fungsinya; dan 
2. pelabuhan laut harus memiliki akses ke jalan kolektor primer. 

c. transportasi udara: 

1. untuk mendirikan atau mengubah bangunan serta menanam atau 
memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi 
penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian yang 

ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan 
2. pelabuhan udara harus memilki akses ke jalan kolektor primer. 

 
Pasal 85 

 

Ketentuan umum peraturan zonasi sepanjang jaringan energi/kelistrikan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56ayat (5) huruf b ditetapkan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 86 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar 
jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) 

huruf c ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 87 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang 

jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) 
huruf d berlaku mutatis mutandis untuk ketentuan umum peraturan zonasi 
untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud diatur 

dalam Pasal 60. 
 

Pasal 88 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di 

sepanjang/sekitar jaringan prasarana wilayah lainnya  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf e, yang berupa tempat pengolahan 

akhir sampah (TPA) ditetapkan sebagai berikut: 
a. TPA tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari 1 (satu) 

kilometer dari kawasan permukiman; dan 

b. TPA dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan 
sampah. 

 

 
Bagian Ketiga 

Ketentuan Perizinan 
 

Pasal 89 

 
(1) Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b 

merupakan acuan dan dasar bagi pejabat yang berwenang dalam 

pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang. 
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai 

dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya 

rekomendasi Bupati sebagai dasar perizinan, izin pemanfaatan ruang 

diberikan setelah mendapatkan rekomendasi Bupati. 
(4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau 

mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 90 

 
(1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 89 ayat (1) terdiri atas:  

a. izin lokasi; 
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b. izin penetapan lokasi; 
c. izin pemanfaatan tanah; 

d. izin pertambangan; 
e. izin penggunaan lahan perairan; 

f. izin pelabuhan khusus; 
g. izin usaha perikanan; 
h. izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet; 

i. izin pengambilan dan pemanfaatan tanah; 
j. izin mendirikan bangunan; 
k. izin gangguan HO (hinder ordonantie); 

l. izin pembangunan menara telekomunikasi seluler;  
m. izin reklamasi; dan 

n. izin kerja keruk. 
(2) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  

 
 

Bagian Keempat 
Ketentuan Insentif dan Disinsentif 

 

Pasal 91 
 

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang 
berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. 

(2) Insentif diberikan untuk mendorong atau pemanfaatan ruang sesuai 
dengan rencana tata ruang beserta rencana rincinya. 

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, 

dibatasi, atau dikurangi keberadaannya. 
 

Pasal 92 
 

(1) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) 

meliputi: 
a. insentif fiskal, meliputi: 

1. pemberian keringanan pajak, dan  

2. pengurangan retribusi. 
b. Insentif non-fiskal, meliputi: 

1. pemberian kompensasi; 
2. subsidi silang; 
3. kemudahan perizinan; 

4. imbalan;  
5. sewa ruang; 

6. urun saham; 
7. penyediaan prasarana dan sarana; 
8. penghargaan; dan 

9. publikasi atau promosi.  
(2) Pemberian insentif ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus 

didorong perkembangannya, meliputi: 

a. kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Karimun; 
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b. kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan kabupaten; 
c. kawasan pesisir Pulau Karimun; 

d. kawasan wisata; 
e. kawasan pusat agropolitan di Pulau Kundur; 

f. kawasan pertambangan granit di Pulau Karimun; 
g. pusat minapolitan di Pulau Sugi Bawah;. 
h. kawasan labuh jangkar; dan 

i. kawasan Industri manufaktur padat karya berorientasi ekspor di 
Pulau Karimun. 
 

Pasal 93 
 

(1) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat 
(3) meliputi: 
a. disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi; 

b. disinsentif non fiskal, meliputi: 
1. kewajiban memberi kompensasi; 

2. pensyaratan khusus dalam perizinan; 
3. kewajiban pemberian imbalan; dan 
4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. 

 (2) Pemberian disinsentif ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus 
dikendalikan perkembangannya, meliputi: 
a. kegiatan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan 

lindung; 
b. kegiatan pertambangan di luar kawasan pertambangan; dan 

c. kegiatan permukiman di kawasan lindung. 
 

Pasal 94 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 
Bagian Kelima 

Arahan Sanksi 
 

Pasal 95 

 
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pada ayat (2) 

huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan 
sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang. 

(2) Sanksi dikenakan kepada  setiap orang dan/atau badan hukum yang 

melakukan pelanggaran penataan ruang. 
(3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; 
b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfatan ruang 

yang diberikan; 
c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang 

diberikan; dan 

d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan 
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dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik 
umum. 

(4) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikenakan sanksi administratif berupa: 

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 96 

 
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf 

a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis 
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. 

(2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 
ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari 

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang; 

b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan 
sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan 
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian 

sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang; 
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan 

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 

penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan 
tindakan penertiban oleh aparat penertiban; 

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban 
melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; 

dan 
e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang 

berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang 
yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan 
terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan 

ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis 
pemanfaatan ruang yang berlaku. 

(3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 95 ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 
berikut: 

a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan 
umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan 

penghentian sementara pelayanan umum); 
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b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 

menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian 
sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat 

rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; 
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 

penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera 
dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan 
diputus; 

d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia 
jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada 

pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; 
e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada 

pelanggar; dan 

f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara 
pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat 

pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar 
memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan 
ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis 

pemanfaatan ruang yang berlaku. 
(4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf 

d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, 
pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan 
sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar; 

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan 
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; 

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 
berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan 

lokasi secara paksa; dan 
e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk 

memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan 

pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan 
pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan 

teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. 
(5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf e 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh 
pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang; 

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan 

pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang; 
c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai 

pengenaan sanksi pencabutan izin;  

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan 
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permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki 
kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; 

e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin 
menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan 

kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, 
sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang 
secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan 

f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan 
kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95  ayat (4) huruf f 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara 

pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola 

pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku; 
b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal 

rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal 
akibat pembatalan izin; 

c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 

d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan 

pembatalan izin; 
e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang 

memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan 
f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang 

telah dibatalkan. 

(7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat 
(4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan 

dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang; 

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran 

bangunan; 
 

 
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 

pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan 
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 

berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat 

penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa. 
(8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) 

huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-

bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya; 

b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
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pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah 
pemulihan fungsi ruang; 

c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 

mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi 
ruang; 

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, 

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam 
jangka waktu tertentu; 

e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan 
melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi 

ruang; 
f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum 

melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung 

jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan 
paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan 

g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai 
kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan 
penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah 

atas beban pelanggar di kemudian hari. 
 

Pasal 97 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 98 

 
Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang 
yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 
 

 
BAB  VIII 

 KELEMBAGAAN, HAK, KEWAJIBAN  DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 

 
Bagian Kesatu 

Kelembagaan 
 

Pasal 99 

 
(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan 

kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk 

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 
(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan 

ruang Daerah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) selanjutnya 
ditetapkan dengan  Keputusan Bupati. 
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Bagian Kedua  
Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat 

 
Pasal 100 

 
Hak masyarakat yang dijamin oleh Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. mengetahui rencana tata ruang; 

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

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata 

ruang; 
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 
wilayahnya; 

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada 
pejabat berwenang; dan 

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau 
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 

 
Pasal 101 

 

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 
a. mentaati 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 102 

 
(1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:  

a. memberikan masukan dalam:  

1.  persiapan penyusunan rencana tata ruang;  
2.  penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;  

3.  pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah 
atau kawasan;  

4.  perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau  

5.  penetapan rencana tata ruang.  
b.  kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 

sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.  

(2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi: 
a.  pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;  

b.  kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 
sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;  

c.  kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;  
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d.  peningkatan 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.  kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta 
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup 
dan sumber daya alam; dan  

f.  kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

meliputi: 
a.  pemberian 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.  pelaporan 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.  pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang 
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana 
tata ruang.  

 
Pasal 103 

 
Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, 
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk: 

a. menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dalam 
lembaran daerah; 

b. mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten melalui 

penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan 
pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional 

menangani rencana tata ruang tersebut; 
c. mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta 

ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik atau forum 

pertemuan; dan 
d. menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta peta 

rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, badan, 
kantor kecamatan dan kantor kelurahan. 

 

Pasal 104 
 
(1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi: 

a.  menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan 
masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui 

media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan  
b.  kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi; 
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a.  menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang 
melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;  

b.  kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  

c.  pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan; dan  

d.  penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.  

(3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi: 
a.  menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, 

perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi 

kepada pejabat yang berwenang;  
b.  memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;  

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 tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang.  

 

 
BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 105 

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

pelaksanaan yang mengatur penataan ruang Daerah yang telah ada 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti 
berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

a. izin pemanfaatan ruang 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, izin tersebut 
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah 

ini; 
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan 

penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun; dan 

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi 
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah 

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul 
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan 

penggantian yang layak. 
c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan 

bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, 

ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. 
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d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah 
ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.  

 
 

BAB X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 106 
 

(1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Karimun Tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Karimun dan peta dengan tingkat ketelitian  

1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan 

terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum 
disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan 

album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan 
berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan. 

(3) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan 

Menteri Kehutanan ke dalam RTRW kabupaten Karimun diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(4) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun  

sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah 
kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, 

RTRW Kabupaten Karimun dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) 
kali dalam 5 (lima) tahun. 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 107 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penataan Ruang 

Wilayah Kabupaten Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 108 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Karimun. 
  
 

Ditetapkan di Tanjungbalai Karimun 
Pada tanggaL 28 Desember 2012 

 
 

BUPATI KARIMUN 
 
 

 
 

H. NURDIN BASIRUN 

 
 

Diundangkan di Tanjungbalai Karimun 
Pada tanggal 28 Desember 2012 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN 

 
 

 
 
 

ANWAR HASYIM 
 
LEMBAR DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012 NOMOR 7 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



59 

 

PENJELASAN 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN 

NOMOR : 7 TAHUN 2012 
 

TENTANG 

 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARIMUN 

 

 
 

I. UMUM 
 
Ruang Wilayah Kabupaten Karimun yang meliputi darat, laut dan udara 

beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat 

manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, 
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, 
dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya 

secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan 
hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan 
datang sebagai pedoman dalam rangka penataan Ruang Wilayah 

sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah 
Negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat 

tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam 
hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang 
Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam 
dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

 
Kabupaten Karimun yang lahir dari hasil pemekaran Kabupaten 

Kepulauan Riau  berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 tentang 
pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,  Kabupaten Karimun, 

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam 
adalah merupakan manivestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan 

perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagi perwujudan dari 
keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup 
untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah Kabupaten dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Selanjutnya, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan 

umum, maka berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001, 
Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 7 (tujuh) wilayah kecamatan 

dengan 19 (sembilan belas) kelurahan dan 25 (dua puluh lima) desa. 
Sekarang Karimun telah menjadi sebuah kabupaten otonom yang 
merupakan gabungan dari 9 kecamatan dengan 22 (duapuluh dua) 

kelurahan dan 32 (tigapuluh dua) desa. Dan akhirnya berdasarkan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 2 tahun 2012 dimekarkan 
lagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 

29 kelurahan dan 42 desa.  
 

Berdasarkan luas wilayahnya, Kabupaten Karimun merupakan daerah 
kepulauan yang mempunyai luas 7.984 kilometer persegi yang terdiri 
dari wilayah daratan seluas 1.524 kilometer persegi dan wilayah 

perairan seluas 6.460 kilometer persegi . 
 
Kabupaten Karimun  dengan karakteristik geografis dan kedudukan 

yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistim dan potensi 
sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara 

terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor 
politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta 
kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan 

pengembangan wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional 
melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang 

bersifat akomodatif dan komperhensif untuk mendorong proses 
pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil 
guna. 

 
Dengan Kota Tanjung Balai Karimun yang ditetapkan sebagai Pusat 
Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRWN dan adanya Kawasan Pelabuhan 

Bebas dan Perdagangan Bebas dfi Kabupaten Karimun, diharapkan 
dapat memacu perkembangan ekonomi kabupaten dimasa depan. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1  

Cukup Jelas 

 
Pasal 2  

Cukup Jelas 
  

Pasal 3  

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 
 

Pasal 4  

Cukup Jelas 
 

Pasal 5  
Cukup Jelas 
 

Pasal 6  
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Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

 
Pasal 7  

Ayat (1) Huruf a 

Pemberian insentif penanaman modal di luar Kawasan Pelabuhan 
Bebas dan Perdagangan Bebas  agar dapat mendorong pemerataan  
pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah Kabupaten Karimun. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 
 

Pasal 8  
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
 

Pasal 10 

Cukup jelas 
 

Pasal 11 
Cukup jelas  
 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas  

Ayat (3)  
Pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau Karimun 
dengan pulau Kundur melalui pulau Parit – pulau Lumut – pulau 

Papan – pulau Belat. Dan direncanakan merupakan bagian dari 
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rangkaian jembatan yang akan menghubungkan pulau Sumatera 
dengan Semenanjung Malaysia melalui pulau Karimun Anak. 

Ayat (4) Huruf a 
Terminal Tipe B disesuaikan dengan penetapan didalam RTRW 

Propinsi Kepulauan Riau.  
Ayat (4) 

Cukup Jelas  

 
Pasal 13 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) huruf a angka 1 

Untuk pelabuhan pengumpul Tanjung Balai Karimun 
dikembangkan untuk pelabuhan penumpang luar negeri dan 
domestik, sedangkan untuk pelabuhan bongkar muat barang 

akan dikembangkan di pelabuhan bongkar muat Parit Rampak 
dan pelabuhan Malarko. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas  

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas  

 
Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  
Ayat (3) Huruf  a 

Untuk penguatan sistem Karimun sebagai kawasan FTZ akan 

dibangun jaringan tegangan tinggi inter koneksi 150  kw Batam – 
Karimun melalui Rempang /Galang ke pulau citlim/combol ke 
Pulau Sugi, Moro , Sugi bawah ,ke Kundur utara, Pulau Parit dan 

Pulau Karimun dengan total panjang rute jalur tranmisi udara 
47,7kms dan jalur kabel laut 38,79 km ,dengan 4 buah Gardu 

induk dipulau Citlim ,Pulau Sugi, pulau  Levertim, Pulau 
Karimun yang akan terhubung dengan  tegangan 20 kw untuk 
kedalam sistim Kabupaten Karimun sebagai kawasan FTZ. 
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Akan dilakukan pengembangan jaringan  intekoneksi Batam – 
Karimun melalui jalan utara tegangan 150kw dan  kabel laut 

mulai dari Pulau Rempang – ke Citlim, Pulau sugi besar dan Sugi 
bawah  - Kundur  Utara kepulau Parit dan Pulau Karimun besar 

451 di Pulau Citlim, Pulau Sugi, Moro,Pulau Kundur dan Pulau 
Karimun , dengan total Route untuk jalur Tranmisi utara 47,07 
yang dari Tranmisi kabel laut 38,79kw. 

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan sarana penimbunan migas adalah 
fasilitas penyimpanan cadangan bahan bakar minyak dan gas 

keperluan transportasi, industri dan rumah tangga untuk 
disalurkan kepada masyarakat. 

 
Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  
Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas  

Ayat (5) 

Cukup Jelas 
Ayat (6) 

Cukup Jelas  
 

Pasal 18 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas  
Ayat (3) huruf a 

Yang dimaksud dengan kolong adalah danau bekas galian 
tambang. 

Ayat (4) huruf c 

Yang dimaksud dengan sistem reverse osmosis adalah proses 
penyaringan air dengan tekanan tinggi melalui membran semi 

permiabel. 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 

 
Pasal 19 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas  
Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 
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Cukup Jelas 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
Ayat (6) 

Cukup Jelas 
Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan Sanitary Land-fill adalah Pengembangan 

dari controlled Land-fill, dimana tidak ada sampah tersisa karena 
setiap hari tanah ditutup lapisan tanah, penanganan leachete 

sudah memenuhi syarat, volume tanah penutup diperkirakan 
25% dari volume sampah yang ditimbun dalam keadaan padat. 
Dasar perencanaan: Untuk mencegah pengotoran lindi pada 

lapisan bawah diberi tanah lempung sehingga rembesan air 
dapat dihindarkan. 

 
Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 
 

Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukup jelas 
 
Pasal 23 

Cukup jelas 
 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas  

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 
 
Pasal 25 

Cukup jelas 
 

Pasal 26 
Cukup jelas 
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Pasal 27 
Cukup jelas 

 
Pasal 28 

Cukup jelas 
 
Pasal 29 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas  
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

Cukup Jelas 

 
Pasal 30 

Ayat (1) 
Kawasan peruntukan pertanian memiliki kegiatan utama 
perkebunan yang didalamnya terdapat kegiatan perikanan darat, 

tanaman pangan, dan peternakan. Kawasan peruntukan 
pertanian dilakukan melalui pengembangan berbasis agropolitan 
dan minapolitan. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas  

 
Pasal 31 

Kegiatan pertambangan sebagaiman yang dimaksud  dapat 

dilakukan  bekerjasama dengan BUMD. 
Huruf a 

Luasan kawasan peruntukan pertambangan  batuan tidak 

termasuk luasan tanah urug.  
 

Pasal 32 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas  

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

 

Pasal 33 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas  

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas  
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Pasal 34 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  
Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Kawasan permukiman tepi air terbagi atas kawasan permukiman 
tepi air konvensional dan modern. Kawasan permukiman tepi air 

konvensional meliputi; Kawasan permukiman nelayan tradisional 
dan kawasan perkotaan lama. Kawasan permukiman tepi air 

modern merupakan kawasan permukiman tepi air yang akan 
dikembangkan mengikuti kaidah-kaidah perencanaan dan sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan yang akan datang.  

 
Pasal 35 

Cukup jelas 
 
Pasal 36 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas  
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

Peraturan Daerah pada ayat ini dimaksudkan untuk mengatur 

tentang konstribusi pelaksanaan reklamasi pantai bagi 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah bukan pajak.  

 

Pasal 37 
Cukup jelas 

 
Pasal 38 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  
 
Pasal 39 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas  
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

Cukup Jelas  
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Pasal 40 
Cukup jelas 

 
Pasal 41 

Cukup jelas 
 
Pasal 42 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Dalam menentukan potensi sumberdaya pada suatu kawasan 
akan dilakukan berdasarkan kajian, dan hasil kajian yang akan 

menentukan potensi yang akan dikembangkan pada kawasan 
tersebut.   

 

Pasal 43 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  

 
Pasal 44 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  
 
Pasal 45 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas  
 

 
Pasal 46 

Cukup jelas 

 
Pasal 47 

Ayat (1) Huruf d 
Yang dimaksud dengan kawasan Coastal Area adalah kawasan 
yang berada di sepanjang jalan pesisir timur Pulau Karimun. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas  

Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

Cukup Jelas  
 
Pasal 48 

Ayat (1) 
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Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  
Pasal 49 

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 50 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas  
 

Pasal 51 
Cukup jelas 

 

Pasal 52 
Cukup jelas 

Pasal 53 

Cukup jelas 
 

Pasal 54 
Cukup jelas 

 

Pasal 55 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  

 
Pasal 56 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  
Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 
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Cukup Jelas  
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
 

Pasal 57 
Cukup jelas 

 

Pasal 58 
Huruf b angka 1 

Yang dimaksud dengan Koefisein Dasar Bangunan (KDB) adalah 

nilai perbandingan (persentase) luas lantai dasar terhadap luas 
lahan 

Yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah 
nilai perbandingan (persentase) luas total lantai bangunan 
terhadap luas lahan. 

 
Pasal 59 

Huruf a  angka 2 
Yang dimaksud kegiatan budidaya lain yang sesuai dengan 
peruntukan kawasan adalah kegiatan budidaya lain yang 

merupakan kebutuhan daerah dan sesuai dengan peruntukan 
kawasan. 
 

Huruf b angka 1 
Yang dimaksud kegiatan industri maritim  meliputi infrastruktur 

pendukung utama  
 
Pasal 60 

Cukup jelas 
 
Pasal 61 

Cukup jelas 
 

Pasal 62 
Cukup jelas 

 

Pasal 63 
Cukup jelas  

Pasal 64 
Cukup jelas  

 

Pasal 65 
Cukup jelas  

 

Pasal 66 
Cukup jelas  

 
Pasal 67 

Cukup jelas  
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Pasal 68 
Cukup jelas  

 
Pasal 69 

Cukup jelas  
 
Pasal 70 

Cukup jelas  
 
Pasal 71 

Cukup jelas  
 

Pasal 72 
Ayat (1) huruf b 

Yang dimaksud dengan permukiman perkotaan tepi air adalah 

permukiman yang sudah  terbangun maupun yang akan di 
kembangkan di sepanjang tepi air (sungai, kolong maupun 

pantai) yang dikembangkan dalam upaya membentuk karakter 
ruang perkotaan yang bertema tepi air di Kabupaten Karimun. 
Pengembangan permukiman perkotaan tepi air diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 
Ayat (2) huruf a 

Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah industri rumah 

tangga yang tidak menganggu fungsi kawasan.  
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
 
Pasal 73 

Ayat (1) huruf b 
Yang dimaksud dengan permukiman pedesaan tepi air adalah 
permukiman tradisional nelayan yang sudah terbangun di 

sepanjang tepi pantai dan pertahankan keberadaaanya untuk 
pelestarian sosial budaya masyarakat. pelestarian kawasan 

permukiman pedesaan tepi air diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas  
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
 
Pasal 74 

Cukup jelas 
 
Pasal 75 

Cukup jelas 
 

Pasal 76 
Cukup jelas 

 

Pasal 77 
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Cukup jelas 
 

Pasal 78 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan labuh jangkar meliputi kegiatan alih 
muatan antar kapal, jasa labuh, jasa tunda, jasa pandu, jasa 
bunker, jasa tank cleaning, dan penutuhan. Khusus jasa tank 

cleaning dan penutuhan diberlakukan persyaratan ketat. 
 
Pasal 79 

Cukup jelas 
 

Pasal 80 
Cukup jelas 
 

Pasal 81 
Cukup jelas 

 
Pasal 82 

Cukup jelas 

 
Pasal 83 

Cukup jelas 

 
Pasal 84 

Cukup jelas 
 
Pasal 85 

Cukup jelas 
 
Pasal 86 

Cukup jelas 
 

Pasal 87 
Cukup jelas 

 

Pasal 88 
Cukup jelas 

Pasal 89 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas  

Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

Cukup Jelas  
Pasal 90 

Ayat (1)  

Huruf a 
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Izin lokasi: persetujuan lokasi bagi pengembangan 
aktivitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang 

dimohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominanyang 
telah memperoleh izin prinsip. Izin lokasi akan dipakai sebagai 

dasar dalam dalam melaksanakan perolehan tanah melalui 
pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah. 

Huruf b 

Izin pemanfaatan tanah: izin perencanaan dan atau rekomendasi 
perencanaan bagi penggunaan pemanfaatan tanah yang 
didasarkan pada RTRW, RDTR, dan atau RTRK. 

Huruf c 
Izin penggunaan lahan perariran: izin untuk mempergunakan 

lahan perairan. 
Huruf d 

Izin pelabuhan khusus: izin dermaga dan faslitas pendukung nya 

yang berada didalam daerah lingkungan kerja dan/ daerah 
lingkunganb kepentingan pelauhan laut yang dibangun, 

dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna 
menunjang kegiatan tertentu. 

Huruf e 

Izin usaha perikanan: izin tertulis yang wajib dimiliki oleh setiap 
orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan 
dengan menggunakan sarana produksi yg tercantum dalam izin 

tersebut. 
Huruf f 

Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet: izin yang 
diberikan oleh Kepala Daerah untuk setiap bangunan/lokasi 
yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak 

sengaja diperuntukan sebagai pengelolaan sarang burung walet. 
Huruf g 

Izin pengambilan dan pemanfaatan tanah: izin yang diberikan 

oleh Kepala Daerah yang termasuk dalam batuan untuk 
kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. 

Huruf h 
Izin mendirikan bangunan (IMB): setiap aktivitas budidaya rinci 
yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika 

akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan 
struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa 

bangunan. Rencana tapak disetiap blok peruntuan (terutama 
bangunan berskala besar) atau rancangan arsitektur disetiap 
persil. Persyaratan teknis lainnya seperti lingkungan sekitar 

misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan) KDB, KLB, KDH. 
Huruf i 

Izin gangguan HO: izin tempat usaha/kegiatan kepada orang 

pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan 
bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha 

atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau 
Pemerintah Daerah. 

Huruf j 
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Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler: bangunan 
yang berfungsi sebagai penunjang telekomunikasi yang 

desain/bentuk konstruksi disesuaikan dengan keperluan 
jaringan telekomunikasi . 

Huruf k 
Izin reklamasi: izin pekerjaan timbunan diperairan atau pesisir 
yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman 

perairan. 
Huruf l 

Izin pengerikan: izin mengubah dasar perairan untuk mencapai 

kedalaman dan lebar yang dikehebdaki atau untuk mengambil 
material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan 

tertentu 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  

 
Pasal 91 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas  
Ayat (3) 

Cukup Jelas 

 
Pasal 92 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas  
 
Pasal 93 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas  

 

Pasal 94 
Ayat (1) 

 
Pasal 95 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas  

 

Pasal 96 
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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  

Ayat (8) 

Cukup Jelas 
 

Pasal 97 
Cukup jelas 

 

Pasal 98 
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan 
adalah peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang 

 
Pasal 99 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas  
 
Pasal 100 

Cukup jelas 
 

Pasal 101 
Cukup jelas 

 

Pasal 102 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas  

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

 

Pasal 103 
Cukup jelas 

 
Pasal 104 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 
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Ayat (2) 
Cukup Jelas  

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

 
Pasal 105 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2)  

Cukup Jelas  

 
Pasal 106 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2)  

Cukup Jelas  
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

Cukup Jelas  

Ayat (5) 
Cukup Jelas 

 

Pasal 107 
Cukup jelas 

 
Pasal 108 

Cukup jelas 
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