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BUPATI DONGGALA 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DONGGALA  

TAHUN 2022 - 2042 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DONGGALA, 

Menimbang : a.  bahwa untuk mengarahkan pembangunan di 

Kabupaten Donggala dengan memanfaatkan ruang 

wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, 

selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan 

pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat 

maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan 

lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan 

pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. 

c. bahwa  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  

Nomor  11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu 

penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten. 

d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 

1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031 dipandang 

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan serta 

tantangan pengembangan wilayah kabupaten; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

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

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2022-2042. 

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

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822);  

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan 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  21  Tahun  2021  

Tentang Penyelenggaraan  Penataan  Ruang  

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6633); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang 

Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020-2024 

tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara  

Republik   Indonesia  Tahun  2020   Nomor  10); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 

Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 100); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

2013 Nomor 51); dan 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019-

2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 

2022 Nomor 1). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA 

dan 

BUPATI DONGGALA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022 – 2042. 

 

BAB I 
 KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala. 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut 

Bupati. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Donggala. 

4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

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

ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
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wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 

kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya. 

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

7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis 

memiliki hubungan fungsional. 

9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 

10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 

ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan. 

13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 

budidaya. 

15. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 

sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

16. 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. 

17. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan 

Bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan 

lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air. 

18. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 

mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

19. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang 

meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, 

sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. 

20. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya 

dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan 

kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan 

tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan 

keanekaragamannya. 

21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
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permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

22. 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  

23. Kawasan Rawan Bencana yang selanjutnya disebut KRB adalah 

kawasan lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi 

kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, 

kawasan rawan bencana letusan gunung api dan/atau sempadan 

patahan aktif pada kawasan rawan bencana gempa bumi. 

24. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah wilayah pesisir laut yang 

merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi 

memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.  

25. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 

26. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan 

faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah 

masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai 

jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan 

Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan 

Taman Buru. 

27. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan 

hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang 

dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan 

atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan. 

28. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan 

pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan 

lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman 

tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan. 

29. Kawasan Perikanan adalah wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil 

perikanan mencakup pula pelabuhan perikanan yang 

pengembangannya dilakukan dengan mempertimbangkan skala 

ekonomi wilayah yang dilayaninya. 

30. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki 

potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau 

gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat 

dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan 

yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi 

produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan 

maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik 

kawasan budidaya maupun lindung.  

31. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang 

diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang 

wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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32. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan 

daya tarik wisata yang mendukung upaya  pelestarian  budaya,  

keindahan  alam, dan lingkungan. 

33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun 

perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. 

34. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan 

secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 

35. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah kawasan hutan yang tumbuh, 

ditanam dan dikelola di atas tanah yang dibebani hak milik atau pun 

hak lainnya dan arealnya berada di luar kawasan hutan negara. 

Perkebunan Rakyat dapat dimiliki oleh orang baik sendiri maupun 

bersama orang lain atau badan hukum. 

36. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 

lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau 

lingkungan. 

37. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan 

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 

penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya 

dan/atau lingkungan. 

38. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah 

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

provinsi atau beberapa kabupaten/kota.  

39. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten 

atau beberapa kecamatan. 

40. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah 

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

kecamatan atau beberapa desa. 

41. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah 

pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

antar desa. 

42. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah 

tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan 

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 

kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat 

kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan 

penunjang perikanan kelas D. 

43. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah 

satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum 

termasuk pipa/kabel bawah laut air minum. 

44. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut SPAL adalah 

satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, 

termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah. 
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45. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS 

adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, 

pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

46. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah 

tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media 

lingkungan. 

47. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 

48. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku 

kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan 

ruang. 

49. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

50. Forum  Penataan  Ruang  yang  selanjutnya  disebut  FPR  adalah  

wadah  di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu 

Pemerintah Pusat dan    Pemerintah    Daerah    dengan    memberikan    

pertimbangan    dalam Pelaksanaan Penataan Ruang. 

51. Zona ruang rawan bencana 4 atau yang disebut sebagai zona 

terlarang dengan kriteria zona rawan gerakan tanah sangat tinggi dan 

zona sempadan pantai 100 meter rawan tsunami; 

52. Zona Ruang Rawan Bencana 3 atau yang disebut sebagai zona 

bersyarat dengan kriteria zona rawan gerakan tanah tinggi dan zona 

rawan tsunami sangat tinggi dan tinggi di luar sempadan pantai; 

53. Zona Ruang Rawan Bencana 2 atau yang disebut sebagai zona 

terbatas dengan kriteria zona rawan gerakan tanah sedang, zona 

rawan likuifaksi sedang, zona rawan tsunami sedang, dan zona rawan 

banjir tinggi; 

54. Zona Ruang Rawan Bencana 1 atau yang disebut sebagai zona 

pengembangan dengan kriteria zona rawan gerakan tanah rendah 

dan zona rawan tsunami rendah. 

55. Ruang  Terbuka  Hijau  yang selanjutnya disebut RTH adalah  area  

memanjang/jalur  dan/atau mengelompok yang penggunaannya 

lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh 

secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan 

mempertimbangkan aspek fungsi ekologi,   resapan air, ekonomi, 

sosial budaya dan estetika. 

56. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut 

KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan 

Ruang dengan rencana tata ruang. 

 

BAB II  

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN 

RUANG 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup 

Pasal 2  

(1) Ruang lingkup terdiri dari: 
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a. ruang lingkup penataan ruang wilayah; 

b. batas administrasi wilayah; 

c. posisi geografis wilayah; dan 

d. lingkup substansi. 

(2) Ruang lingkup penataan ruang wilayah Kabupaten Donggala 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh wilayah 

Kabupaten dengan luas wilayah administrasi kurang lebih  512.222 

Ha (lima ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh dua) hektar. 

(3) Batas administrasi wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b adalah sebelah utara dengan Kabupaten Tolitoli, 

sebelah timur dengan Kabupaten Sigi, Kota Palu dan Kabupaten 

Parigi Moutong, sebelah selatan dengan Kota Palu, Kabupaten Sigi, 

dan Provinsi Sulawesi Barat, dan sebelah barat dengan Selat 

Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat. 

(4) Posisi geografis wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terletak antara garis koordinat antara  0°30” LU - 2°20” LS  

dan  119°45” - 121°45” BT 

(5) Lingkup substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, 

mencakup: 

a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; 

b. rencana struktur ruang wilayah; 

c. rencana pola ruang wilayah; 

d. penetapan kawasan strategis; 

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah; 

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; 

g. kelembagaan; dan 

h. peran masyarakat. 

(6) RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk : 

a. penyusunan RDTR Kabupaten; 

b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah 

kabupaten; 

c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 

kabupaten; 

d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 

e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antara 

sektor; dan 

f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. 

 

Bagian Kedua 

Tujuan Penataan Ruang 

Pasal 3  

Penataan ruang Kabupaten Donggala bertujuan untuk mewujudkan 

ruang wilayah Kabupaten Donggala yang berdaya saing berbasiskan 

pariwisata, perikanan dan pertanian dengan mempertimbangkan 

pembangunan berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana. 
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Bagian Ketiga 

Kebijakan Penataan Ruang 

Pasal 4  

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang. 

(2) Kebijakan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), terdiri atas: 

a. pengembangan sistem pusat-pusat permukiman yang inklusif dan 

terintegrasi; 

b. pengembangan pusat-pusat kegiatan yang bersinergis untuk 

mendukung pengembangan sektor potensial yaitu pariwisata, 

perikanan, dan pertanian; 

c. penyelenggaraan infrastruktur dalam mendukung pemenuhan 

kebutuhan dasar masyarakat dan untuk mendorong 

pengembangan wilayah;  

d. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan; 

e. pengembangan ruang budidaya berbasis mitigasi bencana; dan 

f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan 

negara. 

 

Bagian Keempat 

Strategi Penataan Ruang 

Pasal 5  

(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah. 

(2) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat permukiman yang inklusif 

dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf 

a, terdiri atas :  

a. mengembangkan pusat-pusat permukiman yang dilengkapi 

dengan sarana prasarana penunjang permukiman di seluruh 

kecamatan; 

b. memantapkan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki melalui 

penetapan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; dan 

c. membangun keterkaitan antara pusat-pusat permukiman. 

(3) Strategi pengembangan pusat-pusat kegiatan yang bersinergis untuk 

mendukung pengembangan sektor potensial yaitu pariwisata, 

perikanan, dan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) huruf b, terdiri atas : 

a. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan melalui pembentukan 

pusat-pusat kegiatan berbasiskan pariwisata, perikanan, dan 

pertanian; 

b. menguatkan hubungan kota dan desa melalui pemantapan sistem 

kepariwisataan, agropolitan, dan minapolitan; dan 

c. membangun sinergitas antar pusat kegiatan dan antar sektor 

melalui hilirisasi produk. 

(4) Strategi penyelenggaraan infrastruktur dalam mendukung 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan untuk mendorong 
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pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf c, terdiri atas: 

a. mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan 

air baku baik domestik maupun non domestik; 

b. memantapkan sistem sanitasi untuk peningkatan kualitas hidup; 

c. mengembangkan dan memantapkan sistem transportasi untuk 

membuka konektivitas dan mengintegrasikan baik antar pusat 

kegiatan maupun antara pusat kegiatan dengan wilayah 

pendukungnya; 

d. meningkatkan pelayanan jaringan energi di seluruh Kabupaten 

Donggala; dan 

e. meningkatkan jumlah, mutu, dan jangkauan pelayanan 

komunikasi dan kemudahan mengakses informasi untuk seluruh 

lapisan masyarakat. 

(5) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung 

untuk meningkatkan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas: 

a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan 

kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan 

hidup; 

b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di 

bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi 

lingkungan; 

c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya 

konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;  

d. memantapkan kawasan berfungsi lindung lainnya sebagai 

penunjang usaha pelestarian alam; dan 

e. melaksanakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau publik 

di kawasan perkotaan sebesar 20%. 

(6) Strategi pengembangan ruang budidaya berbasis mitigasi bencana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas: 

a. penentuan kawasan risiko bencana di seluruh kecamatan 

Kabupaten Donggala; 

b. mengalokasikan peruntukan ruang budidaya berdasarkan risiko 

bencana yang dimiliki; 

c. mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan 

sekitar kawasan risiko bencana tinggi; 

d. mengembangkan kawasan budidaya non terbangun di sekitar 

kawasan risiko bencana tinggi yang berfungsi sebagai penyangga; 

dan 

e. menyusun arahan mitigasi bencana baik struktural maupun non 

struktural sebagai upaya peningkatan kapasitas. 

(7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan 

keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf f terdiri atas: 

a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya 

tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan; 
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b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di 

sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan 

dan keamanan; dan 

c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan 

keamanan negara. 

 

BAB III  

STRUKTUR RUANG WILAYAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 6  

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Donggala meliputi: 

a. sistem pusat permukiman;  

b. sistem jaringan transportasi; 

c. sistem jaringan energi; 

d. sistem jaringan telekomunikasi; 

e. sistem jaringan sumber daya air; dan 

f. sistem jaringan prasarana lainnya. 

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam  peta dengan 

tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 

 

Bagian Kedua 

Sistem Pusat Permukiman 

Pasal 7  

(1) Sistem pusat permukiman di Kabupaten Donggala sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. PKW; 

b. PKL; 

c. PPK; dan 

d. PPL. 

(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKW Banawa 

merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani 

kegiatan skala kabupaten. 

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

a. Watatu di Kecamatan Banawa Selatan; 

b. Tambu di Kecamatan Balaesang; dan 

c. Labuan di Kecamatan Labuan. 

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

a. Limboro di Kecamatan Banawa Tengah; 

b. Gimpubia di Kecamatan Pinembani;  

c. Lalundu di Kecamatan Rio Pakava;  

d. Wani II di Kecamatan Tanantovea; 

e. Toaya di Kecamatan Sindue; 

f. Tibo di Kecamatan Sindue Tombusabora; 

g. Alindau di Kecamatan Sindue Tobata; 

h. Tompe di Kecamatan Sirenja; 
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i. Malei di Kecamatan Balaesang Tanjung; 

j. Sabang di Kecamatan Dampelas; 

k. Balukang di Kecamatan Sojol; dan 

l. Ogoamas di Kecamatan Sojol Utara. 

(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : 

a. Salu Bomba di Kecamatan Banawa Tengah; 

b. Tonggologigi di Kecamatan Sojol; 

c. Siwalempu di Kecamatan Sojol; 

d. Long di Kecamatan Dampelas; 

e. Karyamukti di Kecamatan Dampelas; 

f. Rano B di Kecamatan Balaesang Tanjung; 

g. Saloya di Kecamatan Sindue Tombusabora; 

h. Karoviadi Kecamatan Pinembani; 

i. Rio Mukti di Kecamatan Rio Pakava; 

j. Bale di Kecamatan Tanantovea; 

k. Masaingi di Kecamatan Sindue; 

l. Jonooge di Kecamatan Sirenja; 

m. Lenju di Kecamatan Sojol Utara; dan 

n. Tamarenja di Kecamatan Sindue Tobata. 

(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang rencana 

detail tata ruang. 

(7) Sistem pusat permukiman digambarkan dalam  peta dengan tingkat 

ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Ketiga 

Sistem Jaringan Transportasi 

Pasal 8  

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. sistem jaringan jalan; 

b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan 

c. sistem jaringan transportasi laut. 

(2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.B, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Paragraf 1  

Sistem Jaringan Jalan 

Pasal 9  

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 

a. jalan umum;  

b. terminal penumpang; dan 

c. terminal barang. 

(2) Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 

atas: 
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a. Jalan arteri berupa jalan arteri primer, terdiri atas: ruas jalan 

Toboli – Kebon Kopi (Batas Kabupaten Donggala); ruas jalan Kebon 

Kopi (Batas Kabupaten Parigi Moutong) – Nupabomba (Batas Kota 

Palu); dan ruas jalan Nupabomba (Batas Kabupaten Donggala) – 

Tawaeli. 

b. Jalan kolektor, berupa jalan kolektor primer, terdiri atas: ruas 

jalan Watusampu (Batas Kota Palu/Kabupaten Donggala)–Ampera, 

ruas jalan Ampera–Surumana (Batas Provinsi Sulawesi Barat), 

ruas jalan Ogotua–Ogoamas (Batas Kabupaten Donggala), ruas 

jalan Ogoamas (Batas Kabupaten Toli-Toli)–Tonggolobibi, ruas 

jalan Malala-Ogotua; ruas jalan Tonggolobibi–Sabang, ruas jalan 

Sabang – Tambu; ruas jalan Tambu–Tompe, ruas jalan Tompe–

Pantoloan (Batas Kota Palu), ruas Komp. Bandara–Jalan Poros Palu 

Mamuju, ruas jalan Ampera–Donggala, jalan lingkar Palu–Sigi yang 

melewati Donggala, dan ruas jalan Tambu–batas Parigi Moutong. 

c. Jalan lokal berupa jalan lokal primer, terdiri atas: Kabonga Besar 

– Salubomba, Boneoge – Pusat Laut, SP Tg. Karang – Boneoge, Loli 

Tasiburi – Air Terjun, Loli Indah – Permandian, Ganti – Boneoge, 

Dusun IV Ganti – Tanjung Karang, Ganti Kabuti – Batu Putih, 

Kabonga Besar – Tempat Pembuangan Sampah (TPA), Tosale – 

Dusun Kangando,  Ganti – Dusun  Lapaloang,  Loli Pesua  –  

Powelua,  Limboro – Pusat Laut, Limboro – Bambarimi, Towale – 

Boneoge, Lembasada Bambarimi, Powelua – Intake Air Bersih, 

Limkboro pusat Laut – Dusun Avumpae, SP Lembasada – Tanamea, 

Bambarimi – Salumpaku, Bambarimi Perkebunan, Lalombi – 

Salumpaku, Lalombi I – Salumpaku I, Watatu – Tanampulu, SP. 

Watatu – Surumana Baru, Watatu Mbuwu, Mbuwu – Ongulara, 

Tanamea – Dusun IV Perkebunan, Ongulara – Gimpubia, SP. 

Tanampulu – Lalundu, Taipa – Bale, Pantoloan Wombo, Kintawale 

– liku, Wani – Lanta,  Wani  – Limoyong,  Wani II – Wani I, Wani II 

– Labuan Lelea, Wombo – Air Terjun, Labuan – Dalaka, Labuan - 

Pol Airud, Labuan Toposo – Simoo, Laiba – Dusun Tarabu, Toaya – 

Taripa, Sumari – Amal, Sumari – Kumbasa, Masaingi – Amal 

Saloya, Enu – PKMT, Tibo – Saloya, SP. Saloya – Tokesale, Saloya – 

Dusun Palayua, Batusuya – Tamarenja, Kaliburu – Perkebunan, 

Tamarenja – Saloya, Oti – PKMT Sipeso, Sikara – PKMT, SP. Ombo 

– Pitulempa, Ombo – Sioti, Tondo – Jono, SP. Tondo – Sao, 

Balintuma – Dompu, Tg. Padang – Ombo, Tompe – Sibado, Sibado 

– Sipi, SP. Lende – Lombonga/Lobu, Sioti – Pitulempa, Tanjung 

Padang – Kota, Dampal – Jono, Balintuma – Sipi, Ombo – Pura 

Perkebunan, Sipi – Pura Perkebunan, Sipi – Air Terjun Gumbasa, 

Uwelwntw – Air Panas, Bosa – Lombonga, Labean – Mapaga, Labean 

– Manimbaya, Kamonji – Lombonga, Sinjaliang – Mapaga, Meli – 

Irigasi, Siweli – Perkebunan, Tambu – Kampung Baru, Sibayu – 

Sioyong, SP. Sibayu – PKMT, Siboalong – Dusun II, SP. Labean 

Mapaga – SP. Labean Manimbaya, Labean – Dusun II (PKK), Meli – 

Dusun IV dan VI, Meli Dusun III Abo, Lombonga – Sinjaliang, SP. 

Sioyong – Pemukiman Dusun III, Kambayang – Sabang, Long – 
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Lembah Mukti, Lambonang – Unit I Malonas, Rerang – Siraurang, 

Malonas I - Malonas III, Bina Mukti – Rerang, Sabang – Dusun I, 

Karya Mukti – Dusun IV, Talaga Dusun I – Dusun IV, Ponggerang 

– Dusun IV, Parisan Agung – Budi Mukti, Panii – Karya Mukti, 

Siwala – Siwalempu, Ou – PKMT Trans, Ou – Pangalasiang, 

Babatona – Pemukiman Trans, SP. Ou PKMT – Malaga, Balukang – 

Dusun III Ponju, Siboang – Dusun I,   Bou Dusun I – Dusun II,  

Tonggolobibi  –  Pelabuhan, Tonggolobibi –  Dusun Taipa, 

Tonggolobibi – Bukit Harapan, Balukang – MTS DDI, Siboang – 

Dusun Maros, Ogoamas – Bengkoli, Ogoamas  I – Labuan, Lenju –  

Dusun I – II, Ogoamas II – Dusun Manuba, Polanto Jaya–Minti 

Makmur, ruas jalan Rio Pakava – Pinembani - Banawa Selatan, 

ruas di Kecamatan Pinembani, menghubungkan dari Desa 

Babakainu menuju pengembangan jalan Rio Pakava – Banawa 

Selatan, ruas jalan di Kecamatan Pinembani, menghubungkan dari 

Desa Babakanini menuju pengembangan jalan Rio Pakava – 

Banawa Selatan, ruas jalan yang menghubungkan Desa 

Lembamukti di Kecamatan Dampelas menuju Desa Samalili di 

Kecamatan Sojol, Banggaiba – Rio Pakava. 

d. Jalan lingkungan berupa jalan lingkungan sekunder yang tersebar 

di seluruh kecamatan Kabupaten Donggala. 

(3) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri atas: 

a. terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Banawa; dan 

b. terminal penumpang Tipe C di Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan 

Banawa Selatan, Kecamatan Dampelas, Kecamatan Labuan, 

Kecamatan Sojol, Kecamatan Rio Pakava, dan Kecamatan Sindue. 

(4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri 

atas terminal barang di Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Banawa 

Selatan, Kecamatan Dampelas, Kecamatan Labuan, Kecamatan 

Balaesang, Kecamatan Sojol, Kecamatan Rio Pakava, dan Kecamatan 

Sindue. 

 

Paragraf 2 

Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 

Pasal 10  

(1) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi; dan 

b. pelabuhan penyeberangan. 

(2) Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa penyeberangan 

Palu-Donggala. 

(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b berupa pelabuhan penyeberangan kelas III yaitu Pelabuhan 

Kabonga Kecil di Kecamatan Banawa. 

 

 



15  

 

Paragraf 3 

Sistem Jaringan Transportasi Laut 

Pasal 11  

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan laut. 

(2) Pelabuhan laut di Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), terdiri atas: 

a. pelabuhan pengumpul, terdiri atas : 

1. Pelabuhan Donggala di Kecamatan Banawa; 

2. Pelabuhan Wani di Kecamatan Tanantovea; dan 

3. Pelabuhan Kabonga Kecil di Kecamatan Banawa. 

b. pelabuhan pengumpan terdiri atas: 

1. pelabuhan pengumpan regional, yaitu Pelabuhan Ogoamas di 

Kecamatan Sojol Utara; 

2. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas: 

a) Pelabuhan Pomolulu di Kecamatan Balaesang Tanjung; 

b) Pelabuhan Labuan di Kecamatan Labuan; dan 

c) Pelabuhan Pangalaseang di Kecamatan Sojol. 

c. pelabuhan perikanan berupa PPI di Kecamatan Banawa. 

 

Bagian Keempat 

Sistem Jaringan Energi 

Pasal 12  

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf c, terdiri atas: 

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan 

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; 

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, berupa infrastruktur minyak dan gas bumi 

berupa depo bahan bakar minyak yang terdapat di Kecamatan 

Banawa. 

(3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana 

pendukungnya, terdiri atas: 

1. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disebut PLTA, 

yang terdapat di Kecamatan Rio Pakava. 

2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disebut PLTU, 

yang terdapat di: 

a) Kecamatan Sindue; dan 

b) Kecamatan Rio Pakava. 

3. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disebut 

PLTD, yang terdapat di: 

a) Kecamatan Sojol;  dan 

b) Kecamatan Dampelas. 

4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disebut 

PLTS, yang terdapat di: 

a) Kecamatan Sojol Utara; 
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b) Kecamatan Sojol; 

c) Kecamatan Balaesang; 

d) Kecamatan Banawa Selatan; 

e) Kecamatan Pinembani; 

f) Kecamatan Rio Pakava; dan 

g) Kecamatan Tanantovea. 

5. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut 

PLTP, yang terdapat di: 

a) Kecamatan Balaesang; 

b) Kecamatan Sirenja; dan 

c) Kecamatan Sindue. 

6. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disebut 

PLTMH, yang terdapat di: 

a) Kecamatan Sojol Utara; 

b) Kecamatan Tanantovea; dan 

c) Kecamatan Rio Pakava. 

7. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disebut PLTG 

atau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Mobile Power Plant 

yang selanjutnya disebut PLTG/MG MPP yang terdapat di 

Kecamatan Banawa. 

8. Rencana pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik 

lainnya. 

b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana 

pendukung, terdiri atas: 

1. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa Saluran 

Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT, yang 

tersebar di seluruh kecamatan; 

2. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik 

Sangata Kalimantan Timur – Donggala Palu; dan 

3. gardu listrik terdapat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sojol, 

Kecamatan Banawa Tengah; dan Kecamatan Balaesang. 

(4) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.C, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kelima 

Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 13  

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (1) huruf d, terdiri atas: 

a. jaringan tetap; dan 

b. jaringan bergerak. 

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

atas: 

a. fiber optik terdapat di Kecamatan Banawa Tengah Kecamatan 

Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, dan Kecamatan Tanantovea; 

dan 
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b. infrastruktur jaringan tetap berupa Sentral Telepon Otomat di 

Kecamatan Banawa. 

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

terdiri atas: 

a. jaringan bergerak seluler berupa menara telekomunikasi yang 

tersebar  di seluruh kecamatan; dan 

b. jaringan bergerak satelit yang tersebar di seluruh kecamatan. 

(4) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 

 

Bagian Keenam 

Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal 14   

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

6 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, yaitu bangunan 

sumber daya air. 

(2) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah,  Kecamatan 

Dampelas, dan Kecamatan Sojol.  

(3) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 

 

Bagian Ketujuh 

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

Pasal 15  

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas: 

a. SPAM; 

b. SPAL; 

c. sistem jaringan persampahan; dan 

d. sistem jaringan evakuasi bencana. 

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

a. Jaringan perpipaan berupa unit produksi berada di Kecamatan 

Sojol Utara, Kecamatan Banawa Selatan,  Kecamatan Tanantovea, 

Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Dampelas, 

Kecamatan Rio Pakava dan Kecamatan Banawa; dan 

b. Jaringan bukan perpipaan meliputi bangunan penangkap mata air 

di Kecamatan Sojol, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan 

Tanantovea, dan Kecamatan Banawa. 

(3) SPAL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sistem 

pengelolaan air limbah domestik yaitu instalasi pengolahan air limbah 

(IPAL) di Kecamatan Balaesang. 

(4) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, terdiri atas: 
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a. TPS berada di Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Banawa Selatan, 

Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa, Kecamatan 

Tanantovea, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Dampelas,  

Kecamatan Sojol, Kecamatan Sindue Tombusabora, dan 

Kecamatan Sindue; dan 

b. TPA di Kecamatan Banawa dan melayani skala regional di 

Kecamatan Labuan. 

(5) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d, terdiri atas: 

a. jalur evakuasi bencana di semua kecamatan di Kabupaten 

Donggala; dan 

b. tempat evakuasi bencana di semua kecamatan di Kabupaten 

Donggala. 

(6) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 

 

BAB IV  

RENCANA POLA RUANG WILAYAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 16  

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

a. kawasan lindung; dan 

b. kawasan budidaya. 

(2) Ketentuan dalam rencana pola ruang juga memperhatikan ketentuan 

khusus yang bertampalan dengan rencana pola ruang dimaksud. 

(3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan  tingkat 

ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 

Kawasan Lindung 

Pasal 17  

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 

a, terdiri atas : 

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya; 

b. kawasan perlindungan setempat;  

c. kawasan konservasi; dan 

d. kawasan ekosistem mangrove. 
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Paragraf  1 

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan 

Bawahannya 

Pasal 18  

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, yaitu 

kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 90.219 Ha (sembilan puluh 

ribu dua ratus sembilan belas hektar), tersebar di seluruh kecamatan.  

 

Paragraf 2  

Kawasan Perlindungan Setempat 

Pasal 19  

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf b, seluas kurang lebih 27.999 Ha (dua puluh tujuh ribu sembilan 

ratus sembilan puluh sembilan hektar) terdapat di setiap kecamatan. 

 

Paragraf 3 

Kawasan Konservasi 

Pasal 20  

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, 

berupa kawasan suaka alam yang selanjutnya disebut KSA. 

(2) KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 

a. cagar alam, seluas kurang lebih 23.975 Ha (dua puluh tiga ribu 

sembilan ratus tujuh puluh lima hektar), terdapat di Kecamatan 

Dampelas, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara; dan 

b. suaka margasatwa Pulau Pasoso seluas kurang lebih 49 Ha (empat 

puluh sembilan hektar), terdapat di Kecamatan Balaesang 

Tanjung. 

 

Paragraf 4 

Kawasan Ekosistem Mangrove 

Pasal 21  

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf d, seluas kurang lebih 190 Ha (seratus sembilan puluh hektar) 

terdapat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan 

Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Dampelas, dan 

Kecamatan Sojol. 

 

Bagian Ketiga 

Kawasan Budidaya 

Pasal 22  

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 

b, terdiri atas: 

a. kawasan hutan produksi; 

b. kawasan pertanian; 

c. kawasan perikanan; 

d. kawasan pertambangan dan energi; 

e. kawasan peruntukan industri; 
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f. kawasan pariwisata; 

g. kawasan permukiman;  

h. kawasan transportasi; dan 

i. kawasan pertahanan dan keamanan. 

 

Paragraf 1 

Kawasan Hutan Produksi 

Pasal 23  

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

huruf a, terdiri atas: 

a. kawasan hutan produksi tetap; dan 

b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. 

(2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, seluas kurang lebih 171.925 Ha (seratus tujuh puluh satu 

ribu sembilan ratus dua puluh lima hektar), terdapat di Kecamatan 

Dampelas, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Pinembani, Kecamatan 

Banawa Selatan, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, 

Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan 

Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan 

Balaesang Tanjung, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara; dan 

(3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 14.587 Ha (empat 

belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh hektar), terdapat di 

Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Rio 

Pakava, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan 

Balaesang Tanjung. 

 

 

Paragraf 2 

Kawasan Pertanian 

Pasal 24  

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, 

terdiri atas: 

a. kawasan tanaman pangan; 

b. kawasan hortikultura; 

c. kawasan perkebunan; dan 

d. kawasan peternakan. 

(2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, seluas kurang lebih 23.368 Ha (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam 

puluh delapan hektar), terdapat di Kecamatan Balaesang, Kecamatan 

Balaesang Tanjung,    Kecamatan   Banawa  Selatan,  Kecamatan   

Banawa   Tengah, Kecamatan Dampelas, Kecamatan Labuan, 

Kecamatan Pinembani, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Sindue, 

Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Tombusabora, Kecamatan 

Sirenja, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara, dan Kecamatan 

Tanantovea. 
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(3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

seluas kurang lebih 52.302 Ha (lima puluh dua ribu tiga ratus dua 

hektar), tersebar di seluruh kecamatan. 

(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,  

seluas kurang lebih 82.718 Ha (delapan puluh dua ribu tujuh ratus 

delapan hektar), tersebar di seluruh kecamatan. 

(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

seluas kurang lebih 297 Ha (dua ratus sembilan puluh tujuh hektar), 

terdapat di Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, dan 

Kecamatan Sindue. 

(6) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan 

luas kurang lebih 12.500 Ha (dua belas ribu lima ratus hektar), 

terdapat di Kecamatan Balaesang, Balaesang Tanjung, Banawa 

Selatan, Banawa Tengah, Dampelas, Labuan, Pinembani, Rio Pakava, 

Sindue, Sindue Tobata, Sindue Tambusabora, Sirenja, Sojol, Sojol 

Utara, dan Tanantovea.  

 

 

Paragraf 3 

Kawasan Perikanan 

Pasal 25  

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, 

yaitu kawasan perikanan budidaya. 

(2) Kawasan perikanan budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

seluas kurang lebih sekitar 1.475 Ha (seribu empat ratus tujuh puluh 

lima hektar) terdapat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa 

Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Balaesang, 

Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Dampelas, Kecamatan 

Sojol, dan Kecamatan Sojol Utara.  

 

Paragraf 4 

Kawasan Pertambangan dan Energi 

Pasal 26  

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 huruf d, yaitu kawasan pertambangan mineral. 

(2) Kawasan pertambangan mineral, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), terdiri atas: 

a. kawasan pertambangan mineral logam seluas kurang lebih 1.042 

Ha (seribu empat puluh dua hektar) terdapat di Kecamatan 

Banawa, Kecamatan Sojol, Kecamatan Dampelas, Kecamatan 

Balaesang Tanjung, Kecamatan Sindua, Kecamatan Labuan, 

Kecamatan dan Kecamatan Tanantovea; dan 

b. kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas kurang lebih 

193 Ha (seratus sembilan puluh tiga hektar) terdapat di Kecamatan 

Banawa, Kecamatan Sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan 

Tanantovea, Kecamatan Sindue Tombusabora,  Kecamatan  Sindue 

Tobata,  Kecamatan     Sirenja, Kecamatan Balaesang Tanjung, 
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Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara, 

dan Kecamatan Dampelas. 

 

Paragraf 5 

Kawasan Peruntukan Industri 

Pasal 27  

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 

huruf e seluas kurang lebih 98 Ha (sembilan puluh delapan hektar), 

terdapat di Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Pinembani, Kecamatan 

Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, 

Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, 

Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan 

Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, 

Kecamatan Dampelas, Kecamatan Sojol, dan Kecamatan Sojol Utara. 

Paragraf 6 

Kawasan Pariwisata 

Pasal 28  

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f 

seluas 17 Ha (tujuh belas hektar) terdapat di Kecamatan Sindue dan 

Kecamatan Banawa. 

 

 

Paragraf 7 

Kawasan Permukiman 

Pasal 29  

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf 

g terdiri atas: 

a. kawasan permukiman perkotaan; dan 

b. kawasan permukiman perdesaan. 

(2) Kawasan permukiman perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, seluas kurang lebih 2.209 Ha (dua ribu dua ratus sembilan 

hektar), terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Donggala. 

(3) Kawasan permukiman perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, seluas kurang lebih 18.694 Ha (delapan belas ribu enam 

ratus sembilan puluh empat hektar), terdapat di Kecamatan 

Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Banawa 

Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Dampelas, 

Kecamatan Labuan, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Rio Pakava, 

Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan 

Tombusabora, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol 

Utara, dan Kecamatan Tanantovea. 

 

Paragraf 8 
Kawasan Transportasi 

Pasal 30  
Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h 
seluas 10 Ha (sepuluh hektar) terdapat di Kecamatan Tanantovea, 
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Kecamatan Labuan, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara, dan 
Kecamatan Banawa. 
 

Paragraf 9 
Kawasan Pertahanan dan Keamanan 

Pasal 31  
Kawasan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf i, terdiri atas: 

a. TNI AD, terdiri atas : 
1. Kawasan  Perkantoran  Komando  Distrik  Militer  1306 / Donggala 

di Kecamatan Banawa; dan 
2. Kipan A Yonif 711 di Kecamatan Banawa Tengah. 

b. TNI AL, terdiri atas : 
1. Kawasan  Perkantoran  Patroli  Pos  Pengamat  TNI  Angkatan  Laut 

di Kecamatan Banawa, dan Kecamatan Sojol Utara; dan 
2. Posal Satrad tg. Melontobang Jl. Trans Palu Tolitoli di Kecamatan 

Sojol Utara. 
c. POLISI, terdiri atas Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Resor di Kecamatan Banawa. 
 

Bagian Keempat 

Ketentuan Khusus 
Pasal 32  

(1) Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 sampai dengan 
Pasal 31 agar memperhatikan ketentuan khusus yang bertampalan 
dengan rencana pola ruang dimaksud, yang terdiri atas: 
a. kawasan rawan bencana; 
b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan 
c. kawasan sempadan. 

(2) KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: 
a. zona rawan tsunami sangat tinggi; 
b. zona rawan tsunami tinggi; 
c. zona rawan gerakan tanah sangat tinggi;  
d. zona rawan gerakan tanah tinggi; dan 
e. zona rawan banjir tinggi. 

(3) Ketentuan khusus digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

BAB V  
KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN 

Pasal 33  
(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Donggala, terdiri atas: 

a. Kawasan Strategis Provinsi; dan 
b. Kawasan Strategis Kabupaten. 

(2) Rencana kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 34  
Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Donggala 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu: 
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1. Kawasan Terusan Khatulistiwa; 
2. Kawasan Perbatasan Surumana – Lalundu; 
3. Kawasan Transmigrasi Lalundu Bambakenu; dan 
4. Kawasan Transmigrasi Pantai Barat. 
5. Kawasan Agrowisata Tamarenja dan sekitarnya; dan 
6. Kawasan Cepat Tumbuh Kawasan Dampelas – Sojol – Dampal 

Selatan dan sekitarnya di Kabupaten Donggala 
b. Kawasan  strategis  dari  sudut  kepentingan  fungsi  dan  daya  

dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Rawan Bencana Palu dan 
sekitarnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan 
Kabupaten Parigi Moutong. 

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber 
daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu Kawasan strategis 
pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Merana/Masaingi. 
 

Pasal 35  
(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (1) huruf b, terdiri atas: 
a. Kawasan   yang   memiliki   nilai    strategis   dari    sudut    

kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu: 
1. kawasan agropolitan, meliputi Kecamatan Sojol, Kecamatan 

Balaesang, dan Kecamatan Rio Pakava. 
2. kawasan    minapolitan,    meliputi    Kecamatan    Balaesang    

Tanjung, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan dan 
Kecamatan Sojol. 

3. kawasan  pariwisata  bahari,  meliputi  Kecamatan  Balaesang  
Tanjung, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah, 
Kecamatan Balaesang Tanjung dan Kecamatan Dampelas. 

b. Kawasan  yang  memiliki  nilai  strategis  dari  sudut  kepentingan  
sosial budaya, yaitu Kawasan Kota Tua di Kecamatan Banawa. 

(2) Untuk operasionalisasi rencana kawasan strategis kabupaten dapat 
didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang rencana 
detail tata ruang. 
 

Pasal 36  
(1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Donggala disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail 
Tata Ruang Kabupaten. 

(2) Rencana   Rinci   Tata   Ruang   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   
(1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 
 

BAB VI  

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 37  

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan 
pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur 
ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW 
Kabupaten, terdiri atas: 

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut 
KKPR;  

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan 
c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. 
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Bagian Kedua 
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

Pasal 38  
(1) Arahan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, 
nyaman, produktif dan berkelanjutan. 

(2) Pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. KKPR untuk kegiatan berusaha; 
b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan 
c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. 

(3) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan 
Pasal 39  

(1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b menjelaskan program 
utama perwujudan pada rencana struktur ruang dan pola ruang 
dalam wilayah kabupaten. 

(2) Program utama perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. program utama; 
b. lokasi; 
c. sumber pendanaan; 
d. instansi pelaksana; dan 
e. waktu pelaksanaan. 

(3) Sumber pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
c. investasi swasta; dan 
d. kerjasama pendanaan 

(4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
merupakan pelaksana program utama, terdiri atas: 
a. pemerintah; 
b. swasta; dan/atau 
c. masyarakat. 

(5) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan dalam kurun waktu 
perencanaan 20 (dua puluh) tahun dengan pentahapan jangka waktu 
5 (lima) tahunan, terdiri atas: 
a. tahap pertama (tahun 2021 - 2025); 
b. tahap kedua (tahun 2026 - 2030); 
c. tahap ketiga (tahun 2031 - 2035); dan 
d. tahap keempat (tahun 2036 - 2041). 

(6) Rincian indikasi program utama lima tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Keempat 
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 

Pasal 40  
(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana 

disebutkan pada Pasal 37 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi 
program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui 
penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan 
kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. 

(2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi 
masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan 
pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW 
kabupaten. 

(3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen: 
a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 

(lima) tahunan; dan 
b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) 

tahunan. 
(4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
 

BAB VII 

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 41  
(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian 
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

(2) Ketentuan Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. ketentuan umum zonasi; 
b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan 
d. arahan sanksi. 

 
Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Zonasi 
Paragraf 1 

Umum 
Pasal 42  

(1) KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, 
merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang, 
dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk 
setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar 
jaringan prasarana sesuai dengan RTRW kabupaten. 

(2) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi: 
a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang; 
b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah 

kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama; 
c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada 

tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap 
kawasan/ zona kabupaten; dan 

d. sebagai dasar pemberian KKPR. 
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(3) KUZ kabupaten, terdiri atas: 
a. KUZ struktur ruang; dan 
b. KUZ pola ruang. 

(4) KUZ struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
terdiri atas: 
a. KUZ untuk sistem pusat permukiman; 
b. KUZ untuk sistem jaringan transportasi; 
c. KUZ untuk sistem jaringan energi; 
d. KUZ untuk sistem jaringan telekomunikasi; 
e. KUZ untuk sistem jaringan sumber daya air; dan 
f. KUZ untuk sistem jaringan prasarana lainnya. 

(5) KUZ pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri 
atas: 
a. KUZ untuk kawasan lindung; dan 
b. KUZ untuk kawasan budidaya. 

(6) KUZ struktur ruang, mengatur: 
a. standar pelayanan minimal sistem perkotaan; dan 
b. standar teknis sistem prasarana wilayah. 

(7) KUZ pola ruang mengatur: 
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; 
b. intensitas pemanfaatan ruang; 
c. sarana dan prasarana minimum; 
d. ketentuan lain: dan 
e. ketentuan khusus. 

(8) KUZ kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan 
peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum 
zonasi kawasan strategis kabupaten. 
 

Paragraf 2 

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman 

Pasal 43  

(1) KUZ untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada 

pasal 42 ayat (4) huruf a, terdiri atas: 

a. PKW; 

b. PKL; 

c. PPK; dan 

d. PPL. 

(2) KUZ untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal 

sistem pusat permukiman. 

(3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKW 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana dan 

prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala provinsi atau 

beberapa kabupaten, terdiri atas: 

a. sarana pelayanan umum skala Provinsi; 

b. terminal penumpang tipe A; 

c. Perdagangan dan jasa skala provinsi; 

d. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten; 

e. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; 

f. fasilitas sistem penyediaan air minum (SPAM); 
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g. fasilitas sistem pengolahan air limbah (SPAL); 

h. fasilitas sistem jaringan persampahan wilayah; 

i. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi; 

j. sistem jaringan drainase; dan 

k. sistem jaringan evakuasi bencana. 

(4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan 

prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten 

atau beberapa kecamatan, terdiri atas: 

a. sarana pelayanan umum skala Kabupaten; 

b. terminal penumpang tipe B; 

c. Perdagangan dan jasa skala kabupaten; 

d. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten; 

e. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; 

f. fasilitas sistem penyediaan air minum (SPAM); 

g. fasilitas sistem pengolahan air limbah (SPAL); 

h. fasilitas sistem jaringan persampahan wilayah; 

i. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi; 

j. sistem jaringan drainase; dan 

k. sistem jaringan evakuasi bencana. 

(5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan 

prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan, terdiri atas: 

a. sarana pelayanan umum skala kecamatan; 

b. terminal penumpang tipe C; 

c. perdagangan dan jasa skala kecamatan; 

d. fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan; 

e. fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; 

f. fasilitas sistem penyediaan air minum (SPAM); 

g. fasilitas sistem pengolahan air limbah (SPAL); 

h. fasilitas sistem jaringan persampahan wilayah; 

i. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi; 

j. sistem jaringan drainase; dan 

k. sistem jaringan evakuasi bencana. 

(6) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa sarana dan 

prasarana untuk melayani kegiatan antar desa, terdiri atas: 

a. sarana pelayanan umum skala desa; 

b. pasar induk desa; 

c. fasilitas perkantoran desa; 

d. fasilitas sistem penyediaan air minum (SPAM); 

e. fasilitas sistem pengolahan air limbah (SPAL); 

f. fasilitas sistem jaringan persampahan wilayah; 

g. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi; 

h. sistem jaringan drainase; dan 

i. sistem jaringan evakuasi bencana. 
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Paragraf 3 

Ketentuan Umum Zonasi 

Sistem Jaringan Transportasi 

Pasal 44  

(1) KUZ sistem jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (4) huruf b, terdiri atas:  

a. sistem jaringan jalan; 

b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan 

c. sistem jaringan transportasi laut. 

(2) KUZ sistem jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan. 

(3) KUZ sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, terdiri atas:  

a. jalan umum;  

b. terminal penumpang; dan 

c. terminal barang. 

(4) Standar teknis sistem jaringan jalan umum, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a, terdiri atas: 

a. Standar teknis jalan arteri primer, terdiri atas: 

1. jalan arteri primer didesain dengan berdasarkan kecepatan 

rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas 

rata-rata; 

3. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas 

ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. 

4. jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna dan 

direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan 

dan kapasitas masih tetap terpenuhi; 

5. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus 

tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, 

dan jumlah jalan masuk; 

6. jalan arteri primer yang berada di kawasan perkotaan dan/atau 

pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; 

7. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat 

jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan 

8. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Standar teknis jalan kolektor primer, terdiri atas: 

1. jalan kolektor primer didesain dengan berdasarkan kecepatan 

rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas 

rata-rata; 

3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga 

persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap 

terpenuhi; 
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4. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus 

tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, 

dan jumlah jalan masuk; 

5. jalan kolektor primer yang berada di kawasan perkotaaan 

dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; 

6. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat 

jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan 

7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Standar teknis jalan lokal primer, terdiri atas; 

1. jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan 

rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak 

boleh terputus; dan 

3. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Standar teknis jalan lingkungan berupa jalan lingkungan 

sekunder, terdiri atas; 

1. jalan lingkungan sekunder didesain dengan berdasarkan 

kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

2. persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder diperuntukkan 

bagi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih; 

3. jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukan bagi 

kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

4. jalan lingkungan sekunder hanya memiliki bagian jalan berupa 

ruang milik jalan; dan 

5. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan terminal 

penumpang angkutan jalan, terdiri atas: 

a. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan 

lalu lintas dan angkutan jalan; 

b. penyelenggaraan terminal wajib menyediakan fasilitas terminal 

penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang; 

c. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/ keteraturan, 

kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di 

terminal penumpang angkutan jalan; dan 

d. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan 

jalan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Standar teknis terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c, yaitu penyelenggaraan terminal barang, terdiri atas: 

a. penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang 

memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan berupa 

fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan 
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b. jenis fasilitas utama, fasilitas penunjang dan standar pelayanan 

terminal barang untuk umum sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(7) KUZ sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sebagaimana 

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

a. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan 

b. pelabuhan penyeberangan.  

(8) Standar teknis lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam 

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas: 

a. alur pelayaran dengan mempertimbangkan kondisi perairan yang 

dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran 

lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari; 

b. standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

d. manajemen lalu lintas penyeberangan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(9) Standar teknis pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) huruf b terdiri atas: 

a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan 

memperhatikan kondisi geografi meliputi: 

1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan 

2. arah serta kecepatan angin. 

b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan 

memperhatikan kondisi hidro oseanografi meliputi: 

1. luas dan kedalaman perairan; 

2. karakteristik pasang surut; 

3. karakteristik gelombang; 

4. arah dan kecepatan arus; dan 

5. erosi dan pengendapan. 

c. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan 

memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah 

permukaan tanah; dan 

d. standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(10) KUZ sistem jaringan transportasi laut, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, berupa KUZ pelabuhan laut. 

(11) Standar teknis pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 

terdiri atas: 

a. Standar teknis lokasi pelabuhan pengumpul terdiri atas: 

1. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional puluh) mil; 

2. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainya minimal 

50 (lima puluh) mil; 

3. kedalaman kolam pelabuhan mulai -7 (minus tujuh) sampai 

dengan -9 (minus sembilan) mLWS; 
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4. memiliki kapasitas dermaga dengan kapasitas 3.000 (tiga ribu) 

WATT dan panjang dermaga 120-350 (seratus dua puluh 

sampai dengan tiga ratus lima puluh) meter;  

5. luas lahan pelabuhan sesuai kebutuhan; 

6. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan 

barang; dan 

7. standar teknis pelabuhan pengumpul lainnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Standar teknis lokasi pelabuhan pengumpan terdiri atas: 

1. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan regional lainnya 

minimal 20-50 (dua puluh sampai dengan lima puluh) mil; 

2. kedalaman kolam pelabuhan mulai -5 (minus lima) sampai 

dengan -7 (minus tujuh) LWS; 

3. memiliki kapasitas dermaga 3.000 (tiga ribu) DWT dan panjang 

dermaga 80-120 (delapan puluh sampai dengan seratus dua 

puluh) meter;  

4. luas lahan maksimal 5 (lima) hektar; 

5. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan 

barang; dan 

6. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Standar teknis pelabuhan perikanan berupa pangkalan 

pendaratan ikan terdiri atas: 

1. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

3. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai 

dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

5. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta 

kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan 

perundang-undangan; 

6. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, 

sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap; 

dan 

7. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 4 

Ketentuan Umum Zonasi 

Sistem Jaringan Energi 

Pasal 45  

(1) KUZ sistem jaringan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (4) huruf c, terdiri atas: 

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan 

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. 
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(2) KUZ jaringan energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

ketentuan mengenai standar teknis perencanaan. 

(3) KUZ jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, sebagaimana 

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

a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan 

b. jaringan minyak dan gas bumi. 

(4) Standar teknis infrastruktur minyak dan gas bumi, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Standar teknis jaringan minyak dan gas bumi, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: 

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; 

dan 

b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana 

pendukung. 

(7) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana 

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas: 

a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan 

mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta 

keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi 

pembangkit listrik; dan 

b. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan 

sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, 

terdiri atas: 

a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan 

jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi, 

dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

b. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 5 

Ketentuan Umum Zonasi 

Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 46  

(1) KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 42 ayat (4) huruf d, terdiri atas: 

a. jaringan tetap; dan 

b. jaringan bergerak 

(2) KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan. 

(3) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 



34  

 

a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu 

untuk menjamin keamanan lingkungan dengan 

memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan 

kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan 

sesuai peraturan perundang-undangan; dan 

c. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b, terdiri atas: 

a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu 

untuk menjamin keamanan lingkungan dengan 

memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan 

kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun 

dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan 

jaringan penghubung;  

c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan 

sesuai peraturan perundang-undangan; dan 

d. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Paragraf 6 

Ketentuan Umum Zonasi 

Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal 47  

(1) KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 42 ayat (4) huruf e berupa prasarana sumber daya air, yaitu 

bangunan sumber daya air. 

(2) KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan. 

(3) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), terdiri atas: 

a. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. desain bangunan penahan sedimen sesuai standar nasional 

indonesia (SNI); dan 

c. standar teknis bangunan sumber daya air lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 7 

Ketentuan Umum Zonasi 

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

Pasal 48  

(1) KUZ sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada 

42 ayat (4) huruf f, terdiri atas: 
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a. SPAM; 

b. SPAL; 

c. sistem jaringan persampahan; dan 

d. sistem jaringan evakuasi bencana. 

(2) KUZ sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan. 

(3) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri atas: 

a. standar teknis sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan, 

terdiri atas: 

1. penempatan bangunan penyadap harus aman terhadap polusi, 

aman terhadap daya dukung alam, dan rawan bencana; 

2. konstruksi bangunan pengambilan harus aman terhadap 

banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, 

gempa dan gaya angkat air (up-lift); dan 

3. standar teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit 

pelayanan, dan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. standar teknis sistem penyediaan air minum bukan jaringan 

perpipaan berupa bangunan penangkap mata air, terdiri atas: 

1. bangunan penangkap bagian luar harus kedap terhadap air; 

2. bangunan penangkap mata air dilengkapi dengan saluran air 

hujan yang kedap air yang dibuat mengelilingi bangunan 

penangkap mata air; dan 

3. standar teknis SPAM bukan jaringan perpipaan lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri atas: 

a. standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, 

berupa jenis SPAL domestik memperhatikan kepadatan 

penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, 

permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

b. standar teknis sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri 

atas: 

1. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah non domestik dan 

baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

2. instalasi pengolahan air limbah komunal, saluran 

pembuangan, dan infrastruktur instalasi air limbah lainnya 

direncanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(5) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 

a. standar teknis sistem jaringan persampahan berupa perencanaan 

TPA terdiri atas: 

1. pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan 

kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, 

karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan 
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Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2. lokasi TPA tidak berada pada daerah produktif, dan pada 

kawasan lindung/cagar alam; 

3. jarak TPA dari lapangan terbang minimum 1.500- 3.000 (seribu 

lima ratus sampai dengan tiga ribu) meter; 

4. lokasi TPA memperhatikan kondisi sosial masyarakat di 

sekitarnya; 

5. dan standar teknis TPA dan prasarana pendukung lainnya 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. standar teknis sistem jaringan persampahan berupa TPS terdiri 

atas: 

1. lokasi TPS berada di wilayah permukiman; 

2. luas TPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 

paling sedikit 5 (lima) jenis sampah; 

4. jenis pembangunan penampung sampah merupakan wadah 

permanen; 

5. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, lokasi mudah 

diakses/ dijangkau; 

6. TPS tidak mencemari lingkungan dan penempatan tidak 

mengganggu estetika dan lalu lintas; dan 

7. Standar teknis TPS lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana 

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

a. standar teknis jalur evakuasi bencana banjir terdiri atas: 

1. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh 

pejalan kaki sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan 

perahu karet; 

2. jalur evakuasi dirancang menjauhi garis pantai dan menjauhi 

aliran sungai; 

3. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau 

jembatan; 

4. jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk 

menghindari penumpukan massa; dan 

5. standar teknis jalur evakuasi bencana banjir lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. standar teknis jalur evakuasi bencana tsunami terdiri atas: 

1. bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang tegak lurus 

menjauhi garis pantai menghubungkan permukiman; 

2. jalur evakuasi sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan 

kaki; 

3. jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk 

menghindari penumpukan massa; dan 
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4. standar teknis jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan 

abrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. standar teknis tempat evakuasi bencana berupa tempat evakuasi 

sementara, terdiri atas: 

1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari 

lokasi bencana; 

2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat 

dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat; 

3. RTH dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat 

evakuasi sementara; 

4. tempat evakuasi sementara direncanakan berdasarkan jenis 

bencana yang terdapat di wilayah kabupaten; 

5. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

6. tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang 

mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan 

kaki; 

7. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

8. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada diluar 

wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua 

jenis ancaman bencana; dan 

9. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 8 

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung 

Pasal 49  

(1) KUZ untuk kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (5) huruf a, terdiri atas: 

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya; 

b. kawasan perlindungan setempat; 

c. kawasan konservasi; dan 

d. kawasan ekosistem mangrove. 

(2) KUZ untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

memuat: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;  

b. sarana dan prasarana minimum;  

c. ketentuan lain; dan  

d. ketentuan khusus. 

(3) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa kawasan 

lindung, terdiri atas: 
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a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan 

usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa 

lingkungan dan  kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan 

bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam 

kawasan hutan lindung terdiri atas:  

1. penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui persetujuan 

penggunaan kawasan hutan; 

2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam 

dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan  

3. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk 

kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam 

kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang 

mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan 

kerusakan/mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan 

kelestarian lingkungan hidup. 

(4) Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan 

berada pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(5) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. ruang terbuka hijau; 

2. pengembangan mangrove; 

3. struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan abrasi 

dan gelombang pasang; 

4. kegiatan penelitian dan pendidikan; 

5. kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan 

pesisir; 

6. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing 

sungai atau saluran dari longsoran; 

7. akses publik melewati pantai; 

8. kepentingan pertahanan dan keamanan negara; 

9. pengontrol pengukur debit air; dan 

10. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman 

bencana. 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 

1. untuk kawasan terbangun diadakan program konsolidasi 

tanah dan pemeliharaan lingkungan, sedangkan yang belum 

terbangun dilarang memberikan IMB;  
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2. apabila batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku ini mencakup 

dan atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat 

ekonomi, dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan 

batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan 

bencana;  

3. pondasi jembatan/jalan yang bersifat sosial kemasyarakatan; 

4. infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

5. bangunan prasarana air minum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

6. jalur pipa air minum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

7. rentang kabel listrik dan telekomunikasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

8. pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta 

fasilitas penunjangnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan;  

9. tempat rekreasi dengan tetap mengupayakan pembangunan 

fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam 

waduk/danau; dan 

10. sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas: 

1. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai 

ekologis dan estetika kawasan; 

2. kegiatan yang mengganggu akses perlindungan setempat serta 

menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; 

3. mendirikan bangunan di kawasan sempadan pantai yang 

belum terbangun (IMB tidak diberikan); dan 

4. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami 

serta mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat. 

(6) Sarana dan prasarana minimum pada kawasan perlindungan 

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

a. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong 

sungai; 

b. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/ pengukur 

debit air; 

c. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana; 

d. papan pengumuman; 

e. jalan setapak; 

f. gazebo; 

g. bangunan bendung dan/atau struktur pengaman kawasan 

perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan; dan 

h. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur 

debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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(7) Ketentuan lain pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana 

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

a. tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila dimiliki 

masyarakat, maka dibebaskan dengan penggantian sesuai dengan 

ketentuan peraturan; 

b. terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada 

pada kawasan perlindungan setempat harus mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk 

menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara 

bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan 

pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang 

dikaitkan dengan kepemilikan atau penguasaan tanah, apabila 

yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan penyesuaian 

dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah 

dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang 

peruntukannya untuk konservasi berupa penanaman tanaman 

keras, tanaman perdu, pemasangan beton untuk melindungi 

pantai dari abrasi; 

d. untuk masyarakat pantai yang telah hidup di sepanjang pesisir 

pantai dan di atas laut, dilakukan konsolidasi dan penataan 

lingkungan serta kegiatan yang menambah pelestarian pantai dan 

laut; dan 

e. pemanfaatan ruang yang terkait dengan aliran sungai yang 

berpindah tempat, tanah timbul, kawasan di sekitar waduk, dan 

hal-hal lain terkait penggunaan tanah dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(8) Ketentuan khusus pada kawasan perlindungan setempat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berada dalam 

kawasan rawan bencana terdiri atas: 

a. zona rawan gerakan tanah sangat tinggi (4G), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan 

ancaman bencana dan kepentingan umum;  

b) pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari 

pemukiman penduduk;  

c) pemanfaatan ruang untuk fungsi kawasan lindung;  

d) ruang terbuka hijau dan monumen. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, yaitu dilarang 

kegiatan permukiman baru dan pembangunan kembali, dan 

diizinkan dengan syarat untuk kegiatan pertanian selama tidak 

berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan;  

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 5%, 

KLB 0,05; dan KDH 95%; 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas rambu 

evakuasi. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas: 
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a) untuk daerah yang sudah terbangun direkomendasikan 

untuk direlokasi, hendaknya diadakan penyuluhan akan 

bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, 

secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode gedung 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

b. zona rawan gerakan tanah tinggi (3G), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat, terdiri atas: 

a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi 

dengan terasering dan tanaman penguat tebing; 

b) kegiatan hunian terbatas untuk rumah dengan kepadatan 

sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah per 

hektar; 

c) perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan 

batasan KDB lebih rendah 20% (dua puluh persen) dari 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

d) semua unit bangunan yang diizinkan harus melakukan 

upaya mitigasi yang terdiri atas: 

e) dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang 

yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan 

posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran 

sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran; 

f) bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan aliran 

sedimen dan bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat 

dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan 

g) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 

5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton 

bertulang. 

2. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan fasilitas yang 

penting dan berisiko tinggi, seperti sekolah, kantor pemadam 

kebakaran dan kantor polisi, rumah sakit, industri B3, penjara, 

pembangkit listrik tenaga nuklir, fasilitas lain yang menyimpan 

bahan berbahaya, dan fasilitas lain yang diperlukan saat 

keadaan darurat termasuk tempat perlindungan terhadap 

bencana. 

c. zona rawan tsunami sangat tinggi (4T), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi sempadan 

pantai;  

b) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

c) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

d) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal; 
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e) pengembangan sistem peringatan dini; 

f) pengembangan ruang terbuka hijau; 

g) pengembangan infrastruktur sumber daya air 

h) kegiatan konservasi lingkungan pesisir 

i) kegiatan perikanan 

j) pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi 

sebagai mitigasi bencana tsunami 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang 

lahan; 

b) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

c) kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, 

penjara, rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan 

fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya; dan 

d) bila terdapat pemukiman, maka penduduk di kawasan ini 

mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.  

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 10%, KLB maksimal 0,1, dan KDH minimal 90%; 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

a) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan 

memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana 

untuk waspada; dan  

b) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

d. zona rawan tsunami tinggi (3T), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi sempadan 

pantai;  

b) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

c) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 
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d) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal; 

e) pengembangan sistem peringatan dini; 

f) pengembangan ruang terbuka hijau; 

g) pengembangan infrastruktur sumber daya air 

h) kegiatan konservasi lingkungan pesisir 

i) kegiatan perikanan 

j) pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi 

sebagai mitigasi bencana tsunami 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang 

lahan; 

b) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

c) kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk 

perhotelan wajib menerapkan: 

1) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi 

ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana 

tsunami; 

2) struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang sekaligus 

difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara 

tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari 

perbukitan terdekat; 

3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; 

4) penyediaan ruang terbuka hijau; dan 

5) pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau 

struktur buatan. 

3. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, penjara, 

rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan fasilitas 

lain yang menyimpan bahan berbahaya, dan bila terdapat 

pemukiman, maka penduduk di kawasan ini mendapat 

prioritas pertama untuk dipindahkan.  

4. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 30%, KLB maksimal 0,3, dan KDH minimal 70%.  

5. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

a) tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan budidaya di kawasan lindung;  

b) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan 

memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana 

untuk waspada; dan  

c) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

6. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 
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yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

e. zona rawan banjir tinggi (2B), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas: 

a) penetapan batas daerah banjir;  

b) pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang 

mencegah bencana banjir;  

c) pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan 

pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;  

d) pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

e) pendirian bangunan wajib memenuhi ketentuan konstruksi 

bangunan tahan banjir. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan 

mempengaruhi kelancaran tata drainase dan 

penanggulangan banjir lainnya;  

b) kegiatan wajib memenuhi ketentuan konstruksi bangunan 

tahan banjir dan ketentuan umum intensitas bangunan. 

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 50%, KDH minimal 50%, dan jumlah lantai 

bangunan minimal dua lantai. 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas tidak 

diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

budidaya di kawasan lindung. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan; dan 

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(9) KUZ kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c, terdiri atas: 

a. kawasan suaka alam berupa cagar alam dan suaka margasatwa; 

dan 

b. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

berupa suaka pulau kecil. 
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(10) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. perlindungan dan pengamanan;  

2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan 

ekosistemnya; 

3. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka 

mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; 

4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

5. pendidikan dan peningkatan kesadarhutanan konservasi alam; 

6. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk 

penunjang budidaya; 

7. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas 

untuk menunjang kegiatan kehutanan; dan/atau 

8. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 

1. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam 

dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. penggunaan kawasan cagar alam dan suaka margasatwa untuk 

kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui 

mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan; dan  

3. penggunaan kawasan cagar alam dan suaka margasatwa untuk 

kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu 

kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas 

kawasan suaka alam yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(11) Ketentuan lain pada kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud 

pada ayat (9) huruf a, terdiri atas: 

a. sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada 

kawasan suaka alam harus mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b. kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan suaka alam yang 

mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan 

dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(12) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) huruf b, terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. kegiatan perlindungan ekosistem pesisir dan laut; 

2. kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan; 

3. kegiatan perlindungan vegetasi pantai; 
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4. kegiatan penelitian dan pendidikan, monitoring dan evaluasi; 

dan 

5. kegiatan konservasi sumber daya alam hayati. 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 

1. kegiatan budidaya ikan skala kecil dengan metode yang tidak 

merusak fungsi utama suaka pulau kecil sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan ; 

2. penangkapan ikan dengan armada di atas 10 GT dan alat yang 

diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

3. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

4. kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri 

atas: 

1. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan 

peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan 

alat  tangkap  yang  bersifat merusak   ekosistem; 

2. kegiatan penambangan; 

3. kegiatan menambang terumbu karang; 

4. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi 

menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau 

cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu 

karang; 

5. kegiatan pembuangan sampah dan limbah; dan 

6. kegiatan yang mengganggu kelangsungan hidup sumber daya 

alam hayati. 

(13) KUZ kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d, memuat: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan 

b. ketentuan lain. 

(14) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

ekosistem mangrove, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. kegiatan wisata alam; dan 

2. kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu 

pengetahuan. 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 

1. kegiatan tambak dan kegiatan lain yang berhubungan dengan 

aktivitas kelautan yang tidak merusak vegetasi bakau; 

2. kegiatan pemanfaatan kayu mangrove sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

3. penelitian dan fasilitas umum lainnya tanpa mengganggu dan 

merusak vegetasi mangrove; dan 
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4. bangunan penunjang kegiatan wisata alam sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu 

kegiatan budidaya yang dapat mengubah, mengurangi luas, 

dan/atau mencemari/merusak ekosistem mangrove. 

(15) Ketentuan lain pada kawasan ekosistem mangrove, sebagaimana 

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

a. sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan 

kawasan ekosistem mangrove harus mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

b. kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan yang tidak sesuai dan 

mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan 

dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah. 

 

Paragraf 9 

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budidaya 

Pasal 50  

(1) KUZ kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 

5 huruf b, terdiri atas: 

a. kawasan hutan produksi; 

b. kawasan pertanian; 

c. kawasan perikanan; 

d. kawasan pertambangan dan energi; 

e. kawasan peruntukan industri; 

f. kawasan pariwisata; 

g. kawasan permukiman;  

h. kawasan transportasi; dan 

i. kawasan pertahanan dan keamanan. 

(2) KUZ kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

memuat: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; 

b. intensitas pemanfaatan ruang; 

c. sarana dan prasarana minimum; 

d. ketentuan lain; dan 

e. ketentuan khusus. 

(3) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

hutan produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 

atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan 

penghijauan dan rehabilitasi hutan; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 

1. kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin 

pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan: 

a) usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa 

lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam 

hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam 
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hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan 

kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan 

bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b) usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan 

di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama 

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; 

3. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang 

mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan 

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atau Tukar 

Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

4. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk 

kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu 

kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak 

negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan 

hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Sarana dan prasarana minimum pada kawasan hutan produksi yaitu  

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana 

dan prasarana perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) KUZ kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, terdiri dari: 

a. kawasan tanaman pangan; 

b. kawasan hortikultura; 

c. kawasan perkebunan; dan 

d. kawasan peternakan. 

(6) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

tanaman pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, 

terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian 

tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

2. kegiatan penelitian; dan  

3. infrastruktur penunjang kegiatan pertanian/irigasi. 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas: 

1. kegiatan permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah 

fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;  

2. kegiatan unit pengolahan hasil budidaya  tanaman pangan 

dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 



49  

 

3. kegiatan hortikultura dengan syarat tidak mengubah fungsi 

utama kawasan pertanian tanaman pangan; 

4. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan 

lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan 

pertanian tanaman pangan; 

5. kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama 

kawasan pertanian tanaman pangan; 

6. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya 

dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak 

mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan; dan 

7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak 

mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam 

kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan yang dapat merusak 

jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta 

mengurangi kesuburan tanah. 

(7) Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kawasan tanaman 

pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) Ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang 

melalui kawasan tanaman pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) huruf a, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) Ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:  

a. kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B, terdiri 

atas: 

1. kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan 

dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi 

tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

3. pengalihfungsian KP2B dapat dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. kawasan rawan bencana,terdiri atas: 

1. zona rawan gerakan tanah sangat tinggi (4G), terdiri atas: 

a) kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

1) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan 

ancaman bencana dan kepentingan umum;  

2) pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari 

pemukiman penduduk;  

3) pemanfaatan ruang untuk fungsi kawasan lindung; dan 

4) ruang terbuka hijau dan monumen. 
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b) kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, yaitu 

dilarang kegiatan permukiman baru dan pembangunan 

kembali, dan diizinkan dengan syarat untuk kegiatan 

pertanian selama tidak berbahaya bagi keselamatan 

manusia dan lingkungan;  

c) ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 5%, 

KLB 0,05; dan KDH 95%; 

d) ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas rambu 

evakuasi. 

e) ketentuan umum lainnya, terdiri atas: 

1) untuk daerah yang sudah terbangun direkomendasikan 

untuk direlokasi, hendaknya diadakan penyuluhan akan 

bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan 

datang, secara bertahap dan terencana permukiman 

dipindahkan;  

2) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode 

gedung bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa 

bangunan harus mengikuti persyaratan utama atau 

prototip desain yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2. zona rawan gerakan tanah tinggi (3G), terdiri atas: 

a) kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat, terdiri atas: 

1) pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi 

dengan terasering dan tanaman penguat tebing; 

2) kegiatan hunian terbatas untuk rumah dengan 

kepadatan sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) 

unit rumah per hektar; 

3) perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan 

batasan KDB lebih rendah 20% (dua puluh persen) dari 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

4) semua unit bangunan yang diizinkan harus melakukan 

upaya mitigasi yang terdiri atas: 

5) dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton 

bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan 

longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan 

arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran; 

6) bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan 

aliran sedimen dan bangunan dilengkapi pintu evakuasi 

darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; 

dan 

7) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah 

dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton 

bertulang. 

b) kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan fasilitas yang 

penting dan berisiko tinggi, seperti sekolah, kantor pemadam 

kebakaran dan kantor polisi, rumah sakit, industri B3, 

penjara, pembangkit listrik tenaga nuklir, fasilitas lain yang 

menyimpan bahan berbahaya, dan fasilitas lain yang 
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diperlukan saat keadaan darurat termasuk tempat 

perlindungan terhadap bencana. 

3. zona rawan tsunami sangat tinggi (4T), terdiri atas: 

a) kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

1) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi 

sempadan pantai;  

2) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk 

kepentingan pemantauan ancaman bencana dan 

kepentingan umum;  

3) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara 

vertikal; 

5) pengembangan sistem peringatan dini; 

6) pengembangan ruang terbuka hijau; 

7) pengembangan infrastruktur sumber daya air 

8) kegiatan konservasi lingkungan pesisir 

9) kegiatan perikanan 

10) pengembangan struktur alami atau buatan yang 

berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami 

b) kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

1) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, 

pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, dan 

pertanian pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah 

bentang lahan; 

2) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

3) kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian 

baru serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri 

B3, penjara, rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga 

Nuklir, dan fasilitas lain yang menyimpan bahan 

berbahaya; dan 

4) bila terdapat pemukiman, maka penduduk di kawasan 

ini mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.  

c) ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 10%, KLB maksimal 0,1, dan KDH minimal 90%; 

d) ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

1) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana 

dan memperingatkan masyarakat di wilayah rawan 

bencana untuk waspada; dan  

2) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

e) ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

1) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya 

diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi 
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pada masa yang akan datang, secara bertahap dan 

terencana permukiman dipindahkan;  

2) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa 

bangunan harus mengikuti persyaratan utama atau 

prototip desain yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

4. zona rawan tsunami tinggi (3T), terdiri atas: 

a) kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

1) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi 

sempadan pantai;  

2) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk 

kepentingan pemantauan ancaman bencana dan 

kepentingan umum;  

3) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara 

vertikal; 

5) pengembangan sistem peringatan dini; 

6) pengembangan ruang terbuka hijau; 

7) pengembangan infrastruktur sumber daya air; 

8) kegiatan konservasi lingkungan pesisir; 

9) kegiatan perikanan;dan 

10) pengembangan struktur alami atau buatan yang 

berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami 

b) kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

1) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, 

pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, dan 

pertanian pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah 

bentang lahan; 

2) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

3) kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk 

perhotelan wajib menerapkan: 

a. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat 

berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal 

bencana tsunami; 

b. struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang 

sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi 

sementara tsunami, bila berjarak lebih dari 100 

(seratus) meter dari perbukitan terdekat; 

c. penyediaan jalur dan tempat evakuasi; 

d. penyediaan ruang terbuka hijau; dan 

e. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau 

struktur buatan. 

c) kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, 
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penjara, rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan 

fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya; dan bila 

terdapat pemukiman, maka penduduk di kawasan ini 

mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.  

d) ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 30%, KLB maksimal 0,3, dan KDH minimal 70%.  

e) ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

1) tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan budidaya di kawasan lindung;  

2) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana 

dan memperingatkan masyarakat di wilayah rawan 

bencana untuk waspada; dan  

3) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

f) ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

1) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya 

diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi 

pada masa yang akan datang, secara bertahap dan 

terencana permukiman dipindahkan;  

2) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa 

bangunan harus mengikuti persyaratan utama atau 

prototip desain yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

5. zona rawan banjir tinggi (2B), terdiri atas: 

a) kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas: 

1) penetapan batas daerah banjir;  

2) pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang 

mencegah bencana banjir;  

3) pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau 

dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan 

rendah;  

4) pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

5) pendirian bangunan wajib memenuhi ketentuan 

konstruksi bangunan tahan banjir. 

b) kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

1) dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk 

dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan 

penanggulangan banjir lainnya;  

2) kegiatan wajib memenuhi ketentuan konstruksi 

bangunan tahan banjir dan ketentuan umum intensitas 

bangunan. 

c) ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 50%, KDH minimal 50%, dan jumlah lantai 

bangunan minimal dua lantai. 
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d) ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas tidak 

diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

budidaya di kawasan lindung. 

e) ketentuan umum lainnya, terdiri atas: 

1) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya 

diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi 

pada masa yang akan datang, secara bertahap dan 

terencana permukiman dipindahkan; dan  

2) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa 

bangunan harus mengikuti persyaratan utama atau 

prototip desain yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(10) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri 

atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. pemanfaatan lahan untuk agribisnis, agroindustri dan 

agrowisata; 

2. lahan basah dengan memperhatikan potensi fisik kawasan dan 

rencana pengembangan jaringan irigasi; dan 

3. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian 

hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat 

terdiri atas: 

1. kegiatan permukiman perdesaan yang tidak mengubah 

dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan hortikultura; 

2. penelitian yang tidak merusak lingkungan;  

3. pengusahaan tanaman keras yang sesuai dengan syarat 

tumbuh tanaman dan dapat diberikan hak guna usaha;  

4. prasarana pengolahan hasil pertanian (bangunan industri) yang 

ramah lingkungan; 

5. pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan; 

6. pusat berbagai kegiatan final manufacturing industri pertanian, 

stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditas; 

7. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan 

lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan 

pertanian hortikultura; 

8. kegiatan perikanan budidaya dengan syarat memiliki 

persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi 

utama kawasan hortikultura; 

9. kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak 

mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;  
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10. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya 

dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak 

mengubah fungsi utama pertanian hortikultura;  

11. kegiatan industri skala kecil dan menengah yang mendukung 

kawasan hortikultura dengan syarat memiliki persetujuan 

lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak mengubah fungsi utama hortikultura; dan 

12. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak 

mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa 

kegiatan yang dapat merusak infrastruktur hortikultura lainnya 

serta mengurangi kesuburan tanah. 

(11) Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kawasan 

hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(12) Ketentuan lain pada kawasan hortikultura, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf b, terdiri atas: 

a. mempertahankan tanaman keras yang ada, budidaya lain yang 

diperkenankan pada kawasan budidaya >8% (delapan persen) 

perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; dan 

b. sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada 

kawasan hortikultura harus mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(13) Ketentuan khusus kawasan hortikultura, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf b, yang berada dalam kawasan rawan bencana 

terdiri atas: 

a. zona rawan gerakan tanah sangat tinggi (4G), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan 

ancaman bencana dan kepentingan umum;  

b) pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari 

pemukiman penduduk;  

c) pemanfaatan ruang untuk fungsi kawasan lindung; dan 

d) ruang terbuka hijau dan monumen. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, yaitu dilarang 

kegiatan permukiman baru dan pembangunan kembali, dan 

diizinkan dengan syarat untuk kegiatan pertanian selama tidak 

berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan;  

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 5%, 

KLB 0,05, dan KDH 95% . 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas rambu 

evakuasi. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas: 

a) untuk daerah yang sudah terbangun direkomendasikan 

untuk direlokasi, hendaknya diadakan penyuluhan akan 
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bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, 

secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode gedung 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

b. zona rawan gerakan tanah tinggi (3G), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat, terdiri atas: 

a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi 

dengan terasering dan tanaman penguat tebing; 

b) kegiatan hunian terbatas untuk rumah dengan kepadatan 

sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah per 

hektar; 

c) perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan 

batasan KDB lebih rendah 20% (dua puluh persen) dari 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

d) semua unit bangunan yang diizinkan harus melakukan 

upaya mitigasi yang terdiri atas: 

1) dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton 

bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan 

longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan 

arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran; 

2) bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan 

aliran sedimen dan bangunan dilengkapi pintu evakuasi 

darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; 

dan 

3) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah 

dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton 

bertulang. 

2. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan fasilitas yang 

penting dan berisiko tinggi, seperti sekolah, kantor pemadam 

kebakaran dan kantor polisi, rumah sakit, industri B3, penjara, 

pembangkit listrik tenaga nuklir, fasilitas lain yang menyimpan 

bahan berbahaya, dan fasilitas lain yang diperlukan saat 

keadaan darurat termasuk tempat perlindungan terhadap 

bencana. 

c. zona rawan tsunami sangat (4T), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi sempadan 

pantai;  

b) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

c) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

d) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal; 

e) pengembangan sistem peringatan dini; 
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f) pengembangan ruang terbuka hijau; 

g) pengembangan infrastruktur sumber daya air; 

h) kegiatan konservasi lingkungan pesisir;  

i) kegiatan perikanan; dan 

j) pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi 

sebagai mitigasi bencana tsunami. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang 

lahan; 

b) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

c) kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, 

penjara, rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan 

fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya; dan 

d) bila terdapat pemukiman, maka penduduk di kawasan ini 

mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.  

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 10%, KLB maksimal 0,1, dan KDH minimal 90%; 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

a) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan 

memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana 

untuk waspada; dan  

b) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

d. zona rawan tsunami tinggi (3T), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi sempadan 

pantai;  

b) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

c) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

d) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal; 
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e) pengembangan sistem peringatan dini; 

f) pengembangan ruang terbuka hijau; 

g) pengembangan infrastruktur sumber daya air 

h) kegiatan konservasi lingkungan pesisir 

i) kegiatan perikanan 

j) pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi 

sebagai mitigasi bencana tsunami 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang 

lahan; 

b) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

c) kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk 

perhotelan wajib menerapkan: 

1) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi 

ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana 

tsunami; 

2) struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang sekaligus 

difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara 

tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari 

perbukitan terdekat; 

3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; 

4) penyediaan ruang terbuka hijau; dan 

5) pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau 

struktur buatan. 

3. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, penjara, 

rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan fasilitas 

lain yang menyimpan bahan berbahaya; dan bila terdapat 

pemukiman, maka penduduk di kawasan ini mendapat prioritas 

pertama untuk dipindahkan.  

4. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 30%, KLB maksimal 0,3, dan KDH minimal 70%.  

5. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

a) tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan budidaya di kawasan lindung;  

b) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan 

memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana 

untuk waspada; dan  

c) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

6. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 
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yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

e. zona rawan banjir tinggi (2B), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas: 

a) penetapan batas daerah banjir;  

b) pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang 

mencegah bencana banjir;  

c) pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan 

pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;  

d) pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

e) pendirian bangunan wajib memenuhi ketentuan konstruksi 

bangunan tahan banjir. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan 

mempengaruhi kelancaran tata drainase dan 

penanggulangan banjir lainnya;  

b) kegiatan wajib memenuhi ketentuan konstruksi bangunan 

tahan banjir dan ketentuan umum intensitas bangunan. 

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 50%, KDH minimal 50%, dan jumlah lantai bangunan 

minimal dua lantai. 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas tidak 

diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

budidaya di kawasan lindung. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan; dan  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(14) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdiri 

atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas : 

1. kegiatan budidaya tanaman perkebunan;  

2. kegiatan pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan; 
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3. kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama 

sebagai kawasan perkebunan; dan  

4. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan; dan  

5. pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang 

kegiatan perkebunan. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri 

atas:  

1. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan 

lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan 

perkebunan; 

2. kegiatan agrowisata  dan sarana prasarana pendukungnya 

dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak 

mengubah fungsi utama perkebunan; 

3. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah 

fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

4. kegiatan pertambangan di kawasan yang memiliki potensi 

pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

5. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah 

kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam 

kawasan perkebunan terdiri atas:  

1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara 

membakar; 

2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak 

negatif terhadap keseimbangan ekologis; dan 

3. kegiatan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(15) Ketentuan sarana dan prasarana minimum, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf c, terdiri atas: 

a. jalan; 

b. jembatan;  

c. saluran irigasi;  

d. kolam limbah;  

e. penangkap gas metan;  

f. pembuatan pupuk dari janjang kosong; dan 

g. perumahan bagi pekerja perkebunan. 

(16) Ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang 

melalui kawasan perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf c, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(17) Ketentuan khusus kawasan perkebunan, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf c, yang berada dalam kawasan rawan bencana 

terdiri atas: 

a. zona rawan gerakan tanah sangat tinggi (4G), terdiri atas: 
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1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan 

ancaman bencana dan kepentingan umum;  

b) pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari 

pemukiman penduduk;  

c) pemanfaatan ruang untuk fungsi kawasan lindung; dan 

d) ruang terbuka hijau dan monumen. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, yaitu dilarang 

kegiatan permukiman baru dan pembangunan kembali, dan 

diizinkan dengan syarat untuk kegiatan pertanian selama tidak 

berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan;  

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 5%, 

KLB 0,05, dan KDH 95%; 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas rambu 

evakuasi. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas: 

a) untuk daerah yang sudah terbangun direkomendasikan 

untuk direlokasi, hendaknya diadakan penyuluhan akan 

bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, 

secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode gedung 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

b. zona rawan gerakan tanah tinggi (3G), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat, terdiri atas: 

a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi 

dengan terasering dan tanaman penguat tebing; 

b) kegiatan hunian terbatas untuk rumah dengan kepadatan 

sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah per 

hektar; 

c) perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan 

batasan KDB lebih rendah 20% (dua puluh persen) dari 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

d) semua unit bangunan yang diizinkan harus melakukan 

upaya mitigasi yang terdiri atas: 

1) dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton 

bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan 

longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan 

arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran; 

2) bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan 

aliran sedimen dan bangunan dilengkapi pintu evakuasi 

darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; 

dan 

3) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah 

dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton 

bertulang. 
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2. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan fasilitas yang 

penting dan berisiko tinggi, seperti sekolah, kantor pemadam 

kebakaran dan kantor polisi, rumah sakit, industri B3, penjara, 

pembangkit listrik tenaga nuklir, fasilitas lain yang menyimpan 

bahan berbahaya, dan fasilitas lain yang diperlukan saat 

keadaan darurat termasuk tempat perlindungan terhadap 

bencana. 

c. zona rawan tsunami (4T), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi sempadan 

pantai;  

b) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

c) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

d) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal; 

e) pengembangan sistem peringatan dini; 

f) pengembangan ruang terbuka hijau; 

g) pengembangan infrastruktur sumber daya air; 

h) kegiatan konservasi lingkungan pesisir;  

i) kegiatan perikanan; dan 

j) pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi 

sebagai mitigasi bencana tsunami. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang 

lahan; 

b) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

c) kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, 

penjara, rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan 

fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya; dan 

d) bila terdapat pemukiman, maka penduduk di kawasan ini 

mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.  

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 10%, KLB maksimal 0,1, dan KDH minimal 90%; 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

a) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan 

memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana 

untuk waspada; dan  

b) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 
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a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

d. zona rawan tsunami tinggi (3T), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi sempadan 

pantai;  

b) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

c) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

d) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal; 

e) pengembangan sistem peringatan dini; 

f) pengembangan ruang terbuka hijau; 

g) pengembangan infrastruktur sumber daya air; 

h) kegiatan konservasi lingkungan pesisir; 

i) kegiatan perikanan; dan 

j) pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi 

sebagai mitigasi bencana tsunami. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang 

lahan; 

b) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

c) kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk 

perhotelan wajib menerapkan: 

1) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi 

ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana 

tsunami; 

2) struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang sekaligus 

difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara 

tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari 

perbukitan terdekat; 

3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; 

4) penyediaan ruang terbuka hijau; dan 

5) pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau 

struktur buatan. 

3. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, penjara, 
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rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan fasilitas 

lain yang menyimpan bahan berbahaya, dan bila terdapat 

pemukiman, maka penduduk di kawasan ini mendapat prioritas 

pertama untuk dipindahkan.  

4. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 30%, KLB maksimal 0,3, dan KDH minimal 70%.  

5. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

a) tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan budidaya di kawasan lindung;  

b) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan 

memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana 

untuk waspada; dan  

c) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

6. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

e. zona rawan banjir tinggi (2B), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas: 

a) penetapan batas daerah banjir;  

b) pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang 

mencegah bencana banjir;  

c) pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan 

pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;  

d) pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

e) pendirian bangunan wajib memenuhi ketentuan konstruksi 

bangunan tahan banjir. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan 

mempengaruhi kelancaran tata drainase dan 

penanggulangan banjir lainnya;  

b) kegiatan wajib memenuhi ketentuan konstruksi bangunan 

tahan banjir dan ketentuan umum intensitas bangunan. 

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 50%, KDH minimal 50%; dan jumlah lantai bangunan 

minimal dua lantai. 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas tidak 

diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

budidaya di kawasan lindung. 
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5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan; dan  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(18) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

peternakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, terdiri 

atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas : 

1. kegiatan budidaya peternakan; 

2. kegiatan penggembalaan ternak; 

3. kegiatan usaha jasa peternakan; 

4. pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan 

dan penyediaan pakan;  

5. pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian/pengembangan 

teknologi peternakan; dan  

6. pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan 

peternakan unggas. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, terdiri 

atas:  

1. kegiatan permukiman perdesaan yang tidak berbatasan 

langsung dengan kegiatan peternakan; 

2. kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak dengan 

syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

3. kegiatan agrowisata  dan sarana prasarana pendukungnya 

dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. kegiatan industri skala kecil dan menengah yang mendukung 

kawasan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan 

lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak mengubah fungsi utama peternakan; dan 

5. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah 

fungsi utama kawasan peternakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam 

kawasan peternakan yaitu kegiatan yang dapat merusak 

infrastruktur peternakan lainnya serta mengurangi kesuburan 

tanah. 

(19) Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kawasan 

peternakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi 
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sarana prasarana pendukung kegiatan peternakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(20) Ketentuan lain pada kawasan peternakan, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf d, terdiri atas: 

a. terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui 

kawasan perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b. pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan 

terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya. 

(21) Ketentuan khusus kawasan peternakan, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf d, yang berada dalam zona rawan gerakan tanah 

tinggi (3G), terdiri atas: 

a. kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat, terdiri atas: 

1. pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan 

terasering dan tanaman penguat tebing; 

2. kegiatan hunian terbatas untuk rumah dengan kepadatan 

sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah per 

hektar; 

3. perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan 

batasan KDB lebih rendah 20% (dua puluh persen) dari 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

4. semua unit bangunan yang diizinkan harus melakukan upaya 

mitigasi yang terdiri atas: 

a) dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang 

yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan 

posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran 

sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran; 

b) bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan aliran 

sedimen dan bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat 

dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan 

c) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 

5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton 

bertulang. 

b. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan fasilitas yang 

penting dan berisiko tinggi, seperti sekolah, kantor pemadam 

kebakaran dan kantor polisi, rumah sakit, industri B3, penjara, 

pembangkit listrik tenaga nuklir, fasilitas lain yang menyimpan 

bahan berbahaya, dan fasilitas lain yang diperlukan saat keadaan 

darurat termasuk tempat perlindungan terhadap bencana. 

(22) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa 

kawasan perikanan budidaya, terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta 

penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan 

budidaya perikanan dan ekowisata yang tidak merusak 

lingkungan; 
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2. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan 

perikanan lainnya; 

3. kegiatan minapolitan; 

4. kegiatan usaha jasa perikanan budidaya; dan 

5. kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, 

terdiri atas: 

1. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya 

dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak 

mengubah fungsi utama perikanan budidaya; 

2. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

perikanan budidaya  dengan syarat memiliki persetujuan 

lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak mengubah fungsi utama perikanan 

budidaya; 

3. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah 

fungsi utama kawasan perikanan budidaya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa 

kegiatan yang dapat merusak kawasan perikanan budidaya. 

(23) Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kawasan perikanan, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan 

perikanan budidaya, terdiri atas: 

a. sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. jaringan akses menuju kawasan perikanan budidaya. 

(24) Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan 

berada pada kawasan perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, berupa kawasan perikanan budidaya, mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(25) Ketentuan khusus pada kawasan perikanan, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan perikanan budidaya, yang 

berada dalam kawasan rawan bencana terdiri atas: 

a. zona rawan tsunami sangat tinggi (4T), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi sempadan 

pantai;  

b) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

c) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

d) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal; 

e) pengembangan sistem peringatan dini; 

f) pengembangan ruang terbuka hijau; 

g) pengembangan infrastruktur sumber daya air; 

h) kegiatan konservasi lingkungan pesisir; dan 
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i) kegiatan perikanan. 

j) pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi 

sebagai mitigasi bencana tsunami 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang 

lahan; 

b) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

c) kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, 

penjara, rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan 

fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya; dan 

d) bila terdapat pemukiman, maka penduduk di kawasan ini 

mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.  

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 10%, KLB maksimal 0,1, dan KDH minimal 90%; 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

a) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan 

memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana 

untuk waspada; dan  

b) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

b. zona rawan tsunami tinggi (3T), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi sempadan 

pantai;  

b) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

c) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

d) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal; 

e) pengembangan sistem peringatan dini; 

f) pengembangan ruang terbuka hijau; 

g) pengembangan infrastruktur sumber daya air 
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h) kegiatan konservasi lingkungan pesisir 

i) kegiatan perikanan 

j) pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi 

sebagai mitigasi bencana tsunami 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang 

lahan; 

b) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

c) kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk 

perhotelan wajib menerapkan: 

1) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi 

ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana 

tsunami; 

2) struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang sekaligus 

difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara 

tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari 

perbukitan terdekat; 

3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; 

4) penyediaan ruang terbuka hijau; dan 

5) pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau 

struktur buatan. 

3. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, penjara, 

rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan fasilitas 

lain yang menyimpan bahan berbahaya, dan bila terdapat 

pemukiman, maka penduduk di kawasan ini mendapat prioritas 

pertama untuk dipindahkan.  

4. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 30%, KLB maksimal 0,3, dan KDH minimal 70%.  

5. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

a) tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan budidaya di kawasan lindung;  

b) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan 

memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana 

untuk waspada; dan  

c) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

6. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 



70  

 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

c. zona rawan banjir tinggi (2B), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas: 

a) penetapan batas daerah banjir;  

b) pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang 

mencegah bencana banjir;  

c) pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan 

pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;  

d) pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

e) pendirian bangunan wajib memenuhi ketentuan konstruksi 

bangunan tahan banjir. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan 

mempengaruhi kelancaran tata drainase dan 

penanggulangan banjir lainnya;  

b) kegiatan wajib memenuhi ketentuan konstruksi bangunan 

tahan banjir dan ketentuan umum intensitas bangunan. 

c) ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas: KDB 

maksimal 50%, KDH minimal 50%, dan jumlah lantai 

bangunan minimal dua lantai. 

d) ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas tidak 

diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

budidaya di kawasan lindung. 

e) ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

1) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya 

diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi 

pada masa yang akan datang, secara bertahap dan 

terencana permukiman dipindahkan; dan  

2) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa 

bangunan harus mengikuti persyaratan utama atau 

prototip desain yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(26) KUZ kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d, berupa kawasan pertambangan mineral, terdiri atas: 

a. kawasan pertambangan mineral logam; dan 

b. kawasan peruntukan pertambangan batuan. 

(27) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

pertambangan mineral logam, sebagaimana dimaksud pada ayat (26) 

huruf a, berupa kawasan perikanan budidaya, terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi 

tambang dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik 
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pertambangan yang baik (good mining practice) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

2. kegiatan reklamasi dan penanaman kembali pasca proses 

eksploitasi tambang. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, 

terdiri atas: 

1. kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil 

pertambangan (smelter) dilengkapi dengan terminal khusus 

(Tersus) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

2. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk 

masyarakat di sekitar kawasan pertambangan sebagai 

pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan 

tahunan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri 

atas:  

1. kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan 

pertambangan; dan 

2. kegiatan pertambangan di badan sungai dan pada jarak 0-100 

(nol sampai dengan seratus) meter dari garis tepi sungai. 

(28) Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kawasan 

pertambangan mineral logam, sebagaimana dimaksud pada ayat (26) 

huruf a, terdiri atas:  

a. fasilitas transportasi antara lain jalan khusus kawasan tambang;  

b. fasilitas telekomunikasi;  

c. fasilitas perkantoran;  

d. fasilitas tenaga listrik, air bersih dan sanitasi; 

e. fasilitas keselamatan kerja; 

f. pos pengawasan;  

g. kantor pengelola; dan 

h. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana. 

(29) Ketentuan lainnya pada kawasan pertambangan mineral logam, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a, terdiri atas:  

a. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan 

pertambangan mineral logam harus mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan 

penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut secara 

bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak; 

c. kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan wajib 

dilakukan pengelolaan pasca tambang dengan melakukan 

konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang 

tidak berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

produktif lainnya;  

d. kegiatan pertambangan yang menggunakan bahan peledak 

memiliki jarak 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman dan 

tanpa peledakan memiliki jarak 500 (lima ratus) meter dari 

kawasan permukiman; 
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e. perlu dilakukan peninjauan secara periodik  mengenai 

kelangsungan kegiatan penambangan; 

f. wajib melaksanakan pengelolaan teknis pertambangan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak 

melaksanakan kegiatan penambangan dihentikan dan 

dikembalikan fungsinya menjadi kawasan yang sesuai dengan 

peruntukan budidaya lainnya. 

(30) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral logam, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a, yang berada dalam 

kawasan rawan bencana terdiri atas: 

a. zona rawan gerakan tanah sangat tinggi (4G), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan 

ancaman bencana dan kepentingan umum;  

b) pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari 

pemukiman penduduk;  

c) pemanfaatan ruang untuk fungsi kawasan lindung;  

d) ruang terbuka hijau dan monumen. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, yaitu dilarang 

kegiatan permukiman baru dan pembangunan kembali, dan 

diizinkan dengan syarat untuk kegiatan pertanian selama tidak 

berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan;  

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 5%, 

KLB 0,05; dan KDH 95%; 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas rambu 

evakuasi. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas: 

a) untuk daerah yang sudah terbangun direkomendasikan 

untuk direlokasi, hendaknya diadakan penyuluhan akan 

bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, 

secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode gedung 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

b. zona rawan gerakan tanah tinggi (3G), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat, terdiri atas: 

a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi 

dengan terasering dan tanaman penguat tebing; 

b) kegiatan hunian terbatas untuk rumah dengan kepadatan 

sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah per 

hektar; 

c) perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan 

batasan KDB lebih rendah 20% (dua puluh persen) dari 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

d) semua unit bangunan yang diizinkan harus melakukan 

upaya mitigasi yang terdiri atas: 
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(i) dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton 

bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan 

longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan 

arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran; 

(ii) bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan 

aliran sedimen dan bangunan dilengkapi pintu evakuasi 

darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; 

dan 

(iii) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah 

dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton 

bertulang. 

2. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan fasilitas yang 

penting dan berisiko tinggi, seperti sekolah, kantor pemadam 

kebakaran dan kantor polisi, rumah sakit, industri B3, penjara, 

pembangkit listrik tenaga nuklir, fasilitas lain yang menyimpan 

bahan berbahaya, dan fasilitas lain yang diperlukan saat 

keadaan darurat termasuk tempat perlindungan terhadap 

bencana. 

(31) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

peruntukan pertambangan batuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(26) huruf b, terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin  sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi 

tambang dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik 

pertambangan yang baik (good mining practice) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

3. kegiatan reklamasi dan penanaman kembali pasca proses 

eksploitasi tambang. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, 

yaitu penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya 

diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu dan merupakan sedimen 

berlebih yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri 

atas:  

1. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari 

dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat 

jembatan; 

2. kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan 

pertambangan; dan 

3. pemanfaatan lahan yang berpotensi mengganggu kegiatan 

produktivitas pertanian. 
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(32) Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kawasan 

peruntukan pertambangan batuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(26) huruf b, terdiri atas:  

a. fasilitas transportasi antara lain jalan khusus kawasan tambang;  

b. fasilitas tenaga listrik, air bersih dan sanitasi; 

c. fasilitas keselamatan kerja; 

d. pos pengawasan;  

e. kantor pengelola; dan 

f. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana. 

(33) Ketentuan lainnya pada kawasan peruntukan pertambangan batuan, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b, terdiri atas:  

a. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan 

peruntukan pertambangan batuan harus mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan 

penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut secara 

bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak; 

c. kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan wajib 

dilakukan pengelolaan pasca tambang dengan melakukan 

konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang 

tidak berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

produktif lainnya;  

d. kegiatan pertambangan yang menggunakan bahan peledak 

memiliki jarak 1 (satu) kilometer dari kawasan permukiman dan 

tanpa peledakan memiliki jarak 500 (lima ratus) meter dari 

kawasan permukiman; 

e. perlu dilakukan peninjauan secara periodik  mengenai 

kelangsungan kegiatan penambangan; 

f. wajib melaksanakan pengelolaan teknis pertambangan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak 

melaksanakan kegiatan penambangan dihentikan dan 

dikembalikan fungsinya menjadi kawasan yang sesuai dengan 

peruntukan budidaya lainnya. 

(34) Ketentuan khusus kawasan peruntukan pertambangan batuan, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b, yang berada dalam 

kawasan rawan bencana berupa zona rawan gerakan tanah tinggi 

(3G), terdiri atas: 

a. kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat, terdiri atas: 

1. pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan 

terasering dan tanaman penguat tebing; 

2. kegiatan hunian terbatas untuk rumah dengan kepadatan 

sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah per 

hektar; 

3. perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan 

batasan KDB lebih rendah 20% (dua puluh persen) dari 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

4. semua unit bangunan yang diizinkan harus melakukan upaya 

mitigasi yang terdiri atas: 
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a) dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang 

yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan 

posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran 

sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran; 

b) bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan aliran 

sedimen dan bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat 

dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan 

c) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 

5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton 

bertulang. 

b. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan fasilitas yang 

penting dan berisiko tinggi, seperti sekolah, kantor pemadam 

kebakaran dan kantor polisi, rumah sakit, industri B3, penjara, 

pembangkit listrik tenaga nuklir, fasilitas lain yang menyimpan 

bahan berbahaya, dan fasilitas lain yang diperlukan saat keadaan 

darurat termasuk tempat perlindungan terhadap bencana. 

(35) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

peruntukan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 

terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan industri; 

2. pergudangan; 

3. permukiman untuk pekerja industri; dan 

4. ruang terbuka hijau. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, 

terdiri atas: 

1. pemanfaatan lahan untuk penguasaan / pemilikan penggunaan 

dan pemanfaatan lahan yang telah ada sepanjang mendukung 

kegiatan utama; 

2. kegiatan penunjang yang mendukung kegiatan industri sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak 

mengubah fungsi utama kawasan peruntukan industri; 

3. pembangunan penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada 

dan tidak sejalan dengan kegiatan industri, dengan syarat tidak 

diintensifkan atau diperluas pada kawasan peruntukan 

industri; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan peruntukan 

industri berupa kegiatan selain kegiatan industri dan penunjang 

kegiatan industri. 

(36) Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kawasan 

peruntukan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 

terdiri atas: 

a. jaringan jalan khusus dalam kawasan peruntukan industri; 

b. pengelolaan limbah industri, sanitasi, penyaluran tenaga listrik, 

telekomunikasi, air bersih, dan persampahan; 

c. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan 
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d. sarana lainnya untuk kawasan peruntukan industri mengacu 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(37) Ketentuan lainnya pada kawasan peruntukan industri, sebagaimana 

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

a. selama  kawasan   belum digunakan untuk kegiatan industri, 

pemilik tanah masih dapat meneruskan usaha yang telah 

diselenggarakan; 

b. pemerintah wajib menyediakan prasarana di luar dan menuju 

kawasan peruntukan industri  serta  mempromosikan  kawasan  

kepada  investor baik dalam maupun luar negeri; 

c. perusahaan kawasan wajib memiliki persetujuan prinsip dan 

dokumen kelengkapan lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;  

d. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan 

peruntukan industri harus mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(38) Ketentuan khusus pada kawasan peruntukan industri, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, pada zona rawan gerakan tanah tinggi 

(3G), terdiri atas: 

a. kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat, terdiri atas: 

1. pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan 

terasering dan tanaman penguat tebing; 

2. kegiatan hunian terbatas untuk rumah dengan kepadatan 

sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah per 

hektar; 

3. perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan 

batasan KDB lebih rendah 20% (dua puluh persen) dari 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

4. semua unit bangunan yang diizinkan harus melakukan upaya 

mitigasi yang terdiri atas: 

5. dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang 

yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi 

tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk 

mengurangi kekuatan aliran; 

6. bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan aliran 

sedimen dan bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat 

dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan 

7. pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 

(lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang. 

b. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan fasilitas yang 

penting dan berisiko tinggi, seperti sekolah, kantor pemadam 

kebakaran dan kantor polisi, rumah sakit, industri B3, penjara, 

pembangkit listrik tenaga nuklir, fasilitas lain yang menyimpan 

bahan berbahaya, dan fasilitas lain yang diperlukan saat keadaan 

darurat termasuk tempat perlindungan terhadap bencana. 

(39) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas: 
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a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. kunjungan atau pelancongan; 

2. olahraga dan rekreasi; 

3. pertunjukan dan hiburan; 

4. komersial; 

5. menginap/bermalam; 

6. pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan 

kawasan; 

7. gardu pandang; 

8. tempat pertunjukan; 

9. pertokoan wisata; 

10. fasilitas pertemuan, hotel, kantor pengelola dan pusat informasi 

serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya 

pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan 

dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; 

11. restoran dan fasilitas penunjang lainnya;  

12. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan 

pariwisata; dan 

13. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan 

14. ruang terbuka hijau. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, 

terdiri atas: 

1. kawasan permukiman eksisting dengan tidak mengubah fungsi 

utama kawasan pariwisata; dan 

2. kawasan perkebunan sebagai pendukung kegiatan pariwisata 

dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada 

kawasan pariwisata yaitu kegiatan selain usaha pariwisata dan 

penunjang kegiatan pariwisata. 

(40) Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kawasan pariwisata, 

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

a. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi 

lainnya (signage); dan 

d. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana;  

e. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

f. fasilitas parkir; 

(41) Ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah 

yang melalui kawasan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf f, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(42) Ketentuan khusus kawasan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f, yang berada dalam zona rawan tsunami sangat tinggi 

(4T), terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 
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1. pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, karakteristik, 

jenis ancaman bencana, dan zonasi sempadan pantai;  

2. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

3. kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung transportasi 

laut; 

4. penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal; 

5. pengembangan sistem peringatan dini; 

6. pengembangan ruang terbuka hijau; 

7. pengembangan infrastruktur sumber daya air 

8. kegiatan konservasi lingkungan pesisir 

9. kegiatan perikanan 

10. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi 

sebagai mitigasi bencana tsunami 

b. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

1. kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian pangan 

berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang lahan; 

2. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem 

evakuasi 

3. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, penjara, 

rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan fasilitas 

lain yang menyimpan bahan berbahaya; dan 

4. bila terdapat pemukiman, maka penduduk di kawasan ini 

mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.  

c. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB maksimal 

10%, KLB maksimal 0,1, dan KDH minimal 90%; 

d. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

1. pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana untuk 

dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan 

memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana untuk 

waspada; dan  

2. pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

e. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

1. untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang 

akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman 

dipindahkan;  

2. semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain yang 

dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(43) KUZ kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g, terdiri atas: 

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

(44) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

permukiman perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf 

a, terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. pengembangan permukiman perkotaan yang layak huni dan 

sesuai dengan kemampuan lahan;  

2. penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman 

padat, penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kasiba-

Lisiba berdiri sendiri;  

3. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau 

kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

4. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan 

permukiman perkotaan yang terpadu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, 

terdiri atas: 

1. diizinkan untuk pengembangan kawasan permukiman baru 

dan  harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang 

memadai; 

2. diizinkan alih fungsi bangunan lama/kuno asalkan tidak 

merusak bentuk dan kondisi bangunannya; 

3. sentra industri kecil dan menengah (IKM) dengan syarat tidak 

mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan; 

4. kegiatan pangkalan pendaratan ikan;  

5. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

6. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada 

kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas: 

1. kegiatan merusak atau mengalihfungsikan kawasan yang 

terdapat bangunan lama/kuno yang merusak bentuk dan 

kondisi bangunannya; 

2. permukiman yang tidak dilengkapi dengan pembangunan 

infrastruktur penunjang permukiman serta yang tidak sesuai 

dengan  peruntukan lahan dan merusak lingkungan; 

3. kegiatan industri skala besar; dan 

4. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak 

pada lingkungan.  

(45) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman 

perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a, meliputi  

pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran 

koefisien wilayah terbangun (KWT) paling besar 70 (tujuh puluh) 

persen dari luas kawasan perkotaan. 
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(46) Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kawasan 

permukiman perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf 

a, terdiri atas: 

a. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman 

yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan; 

b. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, 

jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, 

sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan 

persampahan;  

c. penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan 

d. jalur dan ruang evakuasi bencana. 

(47) Ketentuan lainnya pada kawasan permukiman perkotaan, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a, terdiri atas: 

a. sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten 

mengikuti ketentuan perundang-undangan; 

b. pengembangan RTH ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 

30% dari luas kawasan perkotaan, meliputi RTH publik yaitu 

taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang 

jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua 

puluh persen); 

c. RTH  privat yaitu kebun atau  halaman  rumah/gedung milik 

masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 

10% (sepuluh persen), dan ketentuan lebih lanjut mengenai RTH 

Perkotaan sebagaimana diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang; 

d. perlu adanya pengawasan ketat dari pemerintah mengenai 

pemanfaatan kawasan khusus seperti kawasan pelestarian 

bangunan kuno/bersejarah; dan 

e. peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui 

perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran 

pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, 

pembangunan sarana mandi, cuci, kakus dan pelayanan air 

bersih. 

(48) Ketentuan khusus kawasan permukiman perkotaan, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (43) huruf a, yang berada dalam kawasan rawan 

bencana terdiri atas: 

a. kawasan sempadan pantai, terdiri atas: 

1. menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan 

penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan 

minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi 

pantai; 

2. yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau 

bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman 

bangunan  30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan 

dengan topografi pantai; 

3. pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana 

tsunami; 

4. menyediakan jalur evakuasi bencana; dan 
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5. penyediaan akses publik menuju pantai. 

b. zona rawan gerakan tanah tinggi (3G), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat, terdiri atas: 

a) pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi 

dengan terasering dan tanaman penguat tebing; 

b) kegiatan hunian terbatas untuk rumah dengan kepadatan 

sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah per 

hektar; 

c) perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan 

batasan KDB lebih rendah 20% (dua puluh persen) dari 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

d) semua unit bangunan yang diizinkan harus melakukan 

upaya mitigasi yang terdiri atas: 

1) dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton 

bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan 

longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan 

arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran; 

2) bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan 

aliran sedimen dan bangunan dilengkapi pintu evakuasi 

darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; 

dan 

3) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah 

dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton 

bertulang. 

2. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan fasilitas yang 

penting dan berisiko tinggi, seperti sekolah, kantor pemadam 

kebakaran dan kantor polisi, rumah sakit, industri B3, penjara, 

pembangkit listrik tenaga nuklir, fasilitas lain yang menyimpan 

bahan berbahaya, dan fasilitas lain yang diperlukan saat 

keadaan darurat termasuk tempat perlindungan terhadap 

bencana. 

c. zona rawan tsunami sangat tinggi (4T), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi sempadan 

pantai;  

b) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

c) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

d) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal; 

e) pengembangan sistem peringatan dini; 

f) pengembangan ruang terbuka hijau; 

g) pengembangan infrastruktur sumber daya air 

h) kegiatan konservasi lingkungan pesisir 

i) kegiatan perikanan 

j) pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi 

sebagai mitigasi bencana tsunami 
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2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang 

lahan; 

b) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

c) kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, 

penjara, rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan 

fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya; dan 

d) bila terdapat pemukiman, maka penduduk di kawasan ini 

mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.  

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 10%, KLB maksimal 0,1, dan KDH minimal 90%; 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

a) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan 

memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana 

untuk waspada; dan  

b) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

d. zona rawan tsunami tinggi (3T), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi sempadan 

pantai;  

b) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

c) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

d) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal; 

e) pengembangan sistem peringatan dini; 

f) pengembangan ruang terbuka hijau; 

g) pengembangan infrastruktur sumber daya air 

h) kegiatan konservasi lingkungan pesisir 

i) kegiatan perikanan 
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j) pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi 

sebagai mitigasi bencana tsunami 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang 

lahan; 

b) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

c) kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk 

perhotelan wajib menerapkan: 

1) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi 

ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana 

tsunami; 

2) struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang sekaligus 

difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara 

tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari 

perbukitan terdekat; 

3) penyediaan jalur dan tempat evakuasi; 

4) penyediaan ruang terbuka hijau; dan 

5) pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau 

struktur buatan. 

3. kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, penjara, 

rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan fasilitas 

lain yang menyimpan bahan berbahaya, dan bila terdapat 

pemukiman, maka penduduk di kawasan ini mendapat prioritas 

pertama untuk dipindahkan.  

4. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 30%, KLB maksimal 0,3, dan KDH minimal 70%.  

5. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

a) tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan budidaya di kawasan lindung;  

b) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan 

memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana 

untuk waspada; dan  

c) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

6. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan;  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 
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yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

e. kawasan rawan bencana banjir tinggi atau zona rawan banjir 

tinggi (2B), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas: 

a) penetapan batas daerah banjir;  

b) pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang 

mencegah bencana banjir;  

c) pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan 

pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;  

d) pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

e) pendirian bangunan wajib memenuhi ketentuan konstruksi 

bangunan tahan banjir. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan 

mempengaruhi kelancaran tata drainase dan 

penanggulangan banjir lainnya;  

b) kegiatan wajib memenuhi ketentuan konstruksi bangunan 

tahan banjir dan ketentuan umum intensitas bangunan. 

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 50%, KDH minimal 50%, dan jumlah lantai bangunan 

minimal dua lantai. 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas tidak 

diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

budidaya di kawasan lindung. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan; dan  

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(49) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

permukiman perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf 

b, terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas: 

1. pengembangan kawasan unggulan perdesaan sebagai kawasan 

terpilih pusat pengembangan; 

2. perumahan; 

3. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau 

kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 
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4. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan 

permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, 

terdiri atas: 

1. perkembangan kawasan permukiman baru yang 

memperhatikan kesiapan lahan, kesesuaian peruntukan dan 

daya dukung lahan, jaminan ketersediaan air; 

2. kawasan permukiman eksisting yang menggunakan lahan 

peruntukan lindung atau peruntukan pertanian dengan tidak 

menambah luasan; 

3. sentra industri kecil dan menengah (SIKM) dengan syarat tidak 

mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan; dan 

4. kegiatan pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan. 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada 

kawasan permukiman perdesaan, terdiri atas: 

1. perkembangan permukiman perdesaan yang tidak sesuai 

dengan peruntukan lahan dan tidak memiliki jaminan 

ketersediaan prasarana penunjang bagi masyarakat; 

2. kegiatan industri skala besar; dan 

3. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kegiatan permukiman 

perdesaan dan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

(50) Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kawasan 

permukiman perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf 

b, terdiri atas: 

a. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman 

yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan;  

b. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, 

jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, 

sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan 

persampahan; dan 

c. jalur dan ruang evakuasi bencana. 

(51) Ketentuan lain kawasan permukiman perdesaan, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (43) huruf b, terdiri atas: 

a. sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten 

mengikuti ketentuan perundang-undangan; dan 

b. pengawasan ketat terhadap pengembangan permukiman di 

kawasan pesisir. 

(52) Ketentuan khusus kawasan permukiman perdesaan, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (43) huruf b, terdiri dari: 

a. kawasan sempadan pantai, terdiri atas: 

1. menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan 

penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan 

minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi 

pantai; 
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2. yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau 

bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman 

bangunan  30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan 

dengan topografi pantai; 

3. pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana 

tsunami; 

4. menyediakan jalur evakuasi bencana; dan 

5. penyediaan akses publik menuju pantai. 

b. kawasan rawan bencana, terdiri dari: 

1. zona rawan gerakan tanah sangat tinggi (4G), terdiri atas: 

a) kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

1) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan 

ancaman bencana dan kepentingan umum;  

2) pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari 

pemukiman penduduk;  

3) pemanfaatan ruang untuk fungsi kawasan lindung;  

4) ruang terbuka hijau dan monumen. 

b) kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, yaitu 

dilarang kegiatan permukiman baru dan pembangunan 

kembali, dan diizinkan dengan syarat untuk kegiatan 

pertanian selama tidak berbahaya bagi keselamatan 

manusia dan lingkungan;  

c) ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 5%, 

KLB 0,05; dan KDH 95%; 

d) ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas rambu 

evakuasi. 

e) ketentuan umum lainnya, terdiri atas: 

1) untuk daerah yang sudah terbangun direkomendasikan 

untuk direlokasi, hendaknya diadakan penyuluhan akan 

bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan 

datang, secara bertahap dan terencana permukiman 

dipindahkan;  

2) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode 

gedung bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa 

bangunan harus mengikuti persyaratan utama atau 

prototip desain yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2. zona rawan gerakan tanah tinggi (3G), terdiri atas: 

a) kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat, terdiri atas: 

1) pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi 

dengan terasering dan tanaman penguat tebing; 

2) kegiatan hunian terbatas untuk rumah dengan 

kepadatan sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) 

unit rumah per hektar; 

3) perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan 

batasan KDB lebih rendah 20% (dua puluh persen) dari 

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 
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4) semua unit bangunan yang diizinkan harus melakukan 

upaya mitigasi yang terdiri atas: 

A. dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton 

bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan 

longsoran dan posisi tegak lurus terhadap 

kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi 

kekuatan aliran; 

B. bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan 

aliran sedimen dan bangunan dilengkapi pintu 

evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran 

sedimen; dan 

C. pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih 

rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan 

dinding beton bertulang. 

b) kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan fasilitas yang 

penting dan berisiko tinggi, seperti sekolah, kantor pemadam 

kebakaran dan kantor polisi, rumah sakit, industri B3, 

penjara, pembangkit listrik tenaga nuklir, fasilitas lain yang 

menyimpan bahan berbahaya, dan fasilitas lain yang 

diperlukan saat keadaan darurat termasuk tempat 

perlindungan terhadap bencana. 

3. zona rawan tsunami sangat tinggi (4T), terdiri atas: 

a) kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

1) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi 

sempadan pantai;  

2) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk 

kepentingan pemantauan ancaman bencana dan 

kepentingan umum;  

3) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara 

vertikal; 

5) pengembangan sistem peringatan dini; 

6) pengembangan ruang terbuka hijau; 

7) pengembangan infrastruktur sumber daya air 

8) kegiatan konservasi lingkungan pesisir 

9) kegiatan perikanan 

10) pengembangan struktur alami atau buatan yang 

berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami 

b) kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

1) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, 

pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, dan 

pertanian pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah 

bentang lahan; 

2) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 
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3) kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian 

baru serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri 

B3, penjara, rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga 

Nuklir, dan fasilitas lain yang menyimpan bahan 

berbahaya; dan 

4) bila terdapat pemukiman, maka penduduk di kawasan 

ini mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.  

c) ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 10%, KLB maksimal 0,1, dan KDH minimal 90%; 

d) ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

1) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana 

dan memperingatkan masyarakat di wilayah rawan 

bencana untuk waspada; dan  

2) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

e) ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

1) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya 

diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi 

pada masa yang akan datang, secara bertahap dan 

terencana permukiman dipindahkan;  

2) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa 

bangunan harus mengikuti persyaratan utama atau 

prototip desain yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

4. zona rawan tsunami tinggi (3T), terdiri atas: 

a) kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

1) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi 

sempadan pantai;  

2) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk 

kepentingan pemantauan ancaman bencana dan 

kepentingan umum;  

3) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

4) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara 

vertikal; 

5) pengembangan sistem peringatan dini; 

6) pengembangan ruang terbuka hijau; 

7) pengembangan infrastruktur sumber daya air 

8) kegiatan konservasi lingkungan pesisir 

9) kegiatan perikanan 

10) pengembangan struktur alami atau buatan yang 

berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami 

b) kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

1) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, 

pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, dan 
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pertanian pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah 

bentang lahan; 

2) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi 

3) kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk 

perhotelan wajib menerapkan: 

A. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat 

berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal 

bencana tsunami; 

B. struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang 

sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi 

sementara tsunami, bila berjarak lebih dari 100 

(seratus) meter dari perbukitan terdekat; 

C. penyediaan jalur dan tempat evakuasi; 

D. penyediaan ruang terbuka hijau; dan 

E. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau 

struktur buatan. 

c) kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, 

penjara, rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan 

fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya, dan bila 

terdapat pemukiman, maka penduduk di kawasan ini 

mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.  

d) ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 30%, KLB maksimal 0,3, dan KDH minimal 70%.  

e) ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

1) tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan budidaya di kawasan lindung;  

2) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana 

dan memperingatkan masyarakat di wilayah rawan 

bencana untuk waspada; dan  

3) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

f) ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

1) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya 

diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi 

pada masa yang akan datang, secara bertahap dan 

terencana permukiman dipindahkan;  

2) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa 

bangunan harus mengikuti persyaratan utama atau 

prototip desain yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

5. zona rawan banjir tinggi (2B), terdiri atas: 

a) kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas: 

1) penetapan batas daerah banjir;  
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2) pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang 

mencegah bencana banjir;  

3) pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau 

dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan 

rendah;  

4) pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;  

5) pendirian bangunan wajib memenuhi ketentuan 

konstruksi bangunan tahan banjir. 

b) kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

1) dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk 

dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan 

penanggulangan banjir lainnya;  

2) kegiatan wajib memenuhi ketentuan konstruksi 

bangunan tahan banjir dan ketentuan umum intensitas 

bangunan. 

c) ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 50%, KDH minimal 50%, dan jumlah lantai 

bangunan minimal dua lantai. 

d) ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas tidak 

diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

budidaya di kawasan lindung. 

e) ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

1) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya 

diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi 

pada masa yang akan datang, secara bertahap dan 

terencana permukiman dipindahkan; dan  

2) semua bangunan harus mengikuti peraturan kode 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa 

bangunan harus mengikuti persyaratan utama atau 

prototip desain yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(53) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

transportasi, sebagaimana dalam ayat (1) huruf h, terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas; 

kegiatan budidaya kegiatan yang berkaitan dengan transportasi 

seperti bandar udara, terminal umum, terminal khusus, terminal 

penumpang, dan sarana transportasi lainnya; 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan  secara terbatas, 

terdiri atas fasilitas pendukung aktivitas utama operasional 

transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan   

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri 

atas kegiatan yang mengganggu operasional transportasi. 

(54) Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kawasan 

transportasi, sebagaimana dalam ayat (1) huruf h, terdiri atas: 

a. jaringan jalan; 
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b. jaringan drainase; 

c. jaringan listrik; 

d. jaringan air bersih; 

e. jaringan persampahan; 

f. jalur pedestrian; 

g. tempat parkir; 

h. telekomunikasi; 

i. titik kumpul dan jalur evakuasi bencana; dan 

j. jaringan sarana dan prasarana lainnya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(55) Ketentuan khusus pada kawasan transportasi, sebagaimana dalam 

ayat (1) huruf h, terdiri atas: 

a. kawasan sempadan pantai, terdiri atas: 

1. menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan 

penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan 

minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi 

pantai; 

2. yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau 

bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman 

bangunan  30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan 

dengan topografi pantai; 

3. pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana 

tsunami; 

4. menyediakan jalur evakuasi bencana; dan 

5. penyediaan akses publik menuju pantai. 

b. kawasan rawan bencana berupa zona rawan tsunami sangat tinggi 

(4T), terdiri atas: 

1. kegiatan yang diperbolehkan/diizinkan, terdiri atas : 

a) pemanfaatan ruang mempertimbangkan abrasi, 

karakteristik, jenis ancaman bencana, dan zonasi sempadan 

pantai;  

b) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; 

c) kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung 

transportasi laut; 

d) penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal; 

e) pengembangan sistem peringatan dini; 

f) pengembangan ruang terbuka hijau; 

g) pengembangan infrastruktur sumber daya air; 

h) kegiatan konservasi lingkungan pesisir; 

i) kegiatan perikanan; dan 

j) pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi 

sebagai mitigasi bencana tsunami. 

2. kegiatan yang dilarang/diizinkan dengan syarat, terdiri atas: 

a) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian 

pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang 

lahan; 
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b) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan 

sistem evakuasi; 

c) kegiatan yang dilarang meliputi pembangunan hunian baru 

serta fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, 

penjara, rumah sakit, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan 

fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya; dan 

d) bila terdapat pemukiman, maka penduduk di kawasan ini 

mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.  

3. ketentuan umum intensitas bangunan, terdiri atas KDB 

maksimal 10%, KLB maksimal 0,1, dan KDH minimal 90%; 

4. ketentuan umum prasarana minimum, terdiri atas : 

a) pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana 

untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan 

memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana 

untuk waspada; dan  

b) pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendeteksi dini kejadian bencana. 

5. ketentuan umum lainnya, terdiri atas : 

a) untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan 

penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa 

yang akan datang, secara bertahap dan terencana 

permukiman dipindahkan; dan 

b) semua bangunan harus mengikuti peraturan pedoman 

bangunan di Indonesia dan SNI terkait, rekayasa bangunan 

harus mengikuti persyaratan utama atau prototip desain 

yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(56) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan 

dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan 

pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf i, terdiri atas: 

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas; 

1. pangkalan militer; dan/atau 

2. kegiatan perkantoran lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang  diperbolehkan dengan syarat, 

terdiri atas: 

1. sarana pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

2. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu 

fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan. 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas: 

1. kegiatan industri skala besar; dan 

2. kegiatan pertambangan. 

(57) Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan 

pertahanan dan keamanan terdiri atas: 
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a. kawasan pertahanan dan keamanan dilengkapi dengan sarana 

pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan;  

b. prasarana dan utilitas kawasan pertahanan dan keamanan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang 

melalui kawasan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 51  

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri dari: 

a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan 

b. penilaian perwujudan rencana tata ruang. 

 

Paragraf 2 

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

Pasal 52  

(1) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, dilaksanakan untuk 

memastikan, terdiri atas: 

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang; dan 

b. pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan kesesuaian 

kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Paragraf 3 

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang 

Pasal 53  

(1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 huruf b, terdiri dari penilaian perwujudan rencana 

struktur ruang dan rencana pola ruang dilakukan dengan: 

a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dilakukan 

terhadap: (1) kesesuaian program; (2) kesesuaian lokasi; dan (3) 

kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang 

dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat 

permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana 

struktur ruang; dan 

b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang dilakukan 

terhadap: (1) kesesuaian program; (2) kesesuaian lokasi; (3) 

kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang 
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dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan 

lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan 

hak atas tanah terhadap rencana pola ruang. 

(2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang menghasilkan kajian 

berupa:  

a. muatan terwujud; 

b. belum terwujud; dan 

c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai. 

(3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik 

dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan 

dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR. 

(4) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagian Keempat 

Ketentuan Insentif dan Disinsentif 

Pasal 54  

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat  (2)  huruf  c  merupakan  acuan  bagi  pemerintah  

daerah  dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. 

(2) Insentif  diberikan  apabila  pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan  

rencana struktur  ruang,  rencana  pola  ruang,  dan  ketentuan  

umum  peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Disinsentif dikenakan   terhadap pemanfaatan ruang yang perlu 

dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 55  

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan 

ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat. 

(2) Pemberian  insentif  dan  pengenaan  disinsentif  dilakukan  oleh  

instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 56  

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 ayat (1), terdiri atas: 

a. insentif yang diberikan untuk kegiatan perlindungan kawasan 

pertanian pangan berkelanjutan, yaitu dalam bentuk: 

1. pengembangan infrastruktur pertanian; 

2. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas 

unggul; 

3. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 

4. penyediaan sarana dan prasarana pertanian; 

5. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan 

pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau 

6. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. 
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b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang 

mendukung pengembangan kawasan pariwisata alam untuk 

publik  yaitu dalam bentuk: 

1. keringanan pajak daerah; 

2. pemberian kompensasi; 

3. subsidi silang; 

4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 

5. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau 

6. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau 

pemerintah daerah. 

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

dengan Peraturan Bupati. 

 

Bagian Kelima 

Arahan Sanksi 

Pasal 57  

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf 

d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan 

sanksi administratif kepada: 

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten; 

b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan 

ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; 

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin 

yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau 

d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan 

yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai 

miliki umum. 

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 

kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang. 

(3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang. 

(4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(5) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan dengan keputusan bupati. 

(6) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat 

dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli 

lainnya sesuai kebutuhan.  

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 58  

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) 

dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan 

Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang. 
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang. 

 

Pasal 59  

(1) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang  yang telah ditetapkan 

yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57 ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan 

Ruang dalam rencana tata ruang  sebagaimana  dimaksud dalam 

Pasal 58 ayat (1) meliputi: 

a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau 

b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam 

muatan KKPR. 

(2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi 

administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi 

akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

(3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. 

 

Pasal 60  

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII  

KELEMBAGAAN 

Pasal 61  

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, 

dibentuk Forum Penataan Ruang.  

(2) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat 

ex-officio; 

b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua 

Asosiasi Profesi atas permintaan Bupati; 

c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua 

Asosiasi Akademisi atas permintaan Bupati; dan 

d. anggota yang berasal dari tokoh masyarakat ditunjuk oleh bupati. 

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, 

tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang mengikuti 

ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 
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BAB IX  

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN 

RUANG 

Bagian Kesatu 

Hak Masyarakat 

Pasal 62  

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat 

berhak: 

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. 

 

Bagian Kedua 

Kewajiban Masyarakat 

Pasal 63  

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan 

d. memberikan  akses  terhadap  kawasan  yang  oleh  ketentuan  

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

 

Pasal 64  

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang 

sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   63   dilaksanakan   dengan   

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

aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat 

secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan 

faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, 

dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan 

ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. 
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Bagian Ketiga 

Peran Masyarakat 

Pasal 65  

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain 

melalui: 

a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; 

b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 

c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

Pasal 66  

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a terdiri atas:  

a. memberikan masukan mengenai:  

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 

3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan; 

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 

5. penetapan rencana tata ruang. 

b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah 

dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

 

Pasal 67  

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dapat berupa: 

a. 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; 

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. 

 

Pasal 68  

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dapat berupa: 

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

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi; 

c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam 

hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan 
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pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan; dan 

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang 

terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang. 

 

Pasal 69  

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan 

secara langsung dan/atau tertulis. 

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

disampaikan kepada Bupati. 

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

disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. 

 

Pasal 70  

Dalam   rangka   meningkatkan   peran   masyarakat,   pemerintah   

daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang 

yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

 

Pasal 71  

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Donggala adalah 20 (dua puluh) 

tahun sejak tanggal ditetapkan dan  ditinjau kembali 1 (satu) kali 

dalam periode 5 (lima) tahunan; 

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan 

apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: 

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan; 

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan 

undang-undang; 

c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-

undang; atau 

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 

(3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2022-

2042 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 72 

 

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian  negara Republik  Indonesia,  

pegawai  negeri  sipil tertentu di  lingkungan  instansi  pemerintah 

yang  lingkup tugas dan  tanggungmjawabnya di bidang penataan 

ruang diberi wewenang  khusus sebagai penyidik untuk 

membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  

Acara Pidana. 
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(2)  Penyidik Pegawai Negeri  Sipil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  berwenang: 

a. melakukan  pemeriksaan   atas  kebenaran laporan atau  

keterangan yang  berkenaan dengan  tindak  pidana dalam  

bidang  penataan ruang; 

b.melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 

melakukan   tindak     pidana   dalam bidang penataan 

ruang; 

c. meminta  keterangan dan bahan  bukti   dari orang 

sehubungan  dengan  peristiwa tindak pidana dalam  

bidang  penataan ruang; 

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang    

berkenaan   dengan   tindak pidana dalam  bidang  penataan 

ruang; 

e. melakukan  pemeriksaan  di  tempat  tertentu yang    diduga 

terdapat  bahan   bukti  dan dokumen  lain serta   melakukan   

penyitaan dan penyegelan  terhadap bahan dan  barang hasil 

pelanggaran yang  dapat dijadikan bukti dalam perkara 

tindak  pidana dalam bidang penataan ruang; dan 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 

tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. 

(3)  Penyidik Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana dimaksud  pada  

ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada 

Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik  Indonesia. 

(4) Apabila pelaksanaan kewenanga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan  

penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan 

koordinasi dengan Pejabat Penyidik   Kepolisian Negara   

Republik   Indonesia sesuai dengan  ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

(5)   Penyidik  Pegawai   Negeri  Sipil   sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada 

penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

(6)  Pengangkatan  pejabat  penyidik  pegawai   negeri sipil dan  tata 

cara  serta proses  penyidikan dilaksanakan sesuai dengan  

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XI  

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 73 

(1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya 

memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki 

persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam dalam Pasal 63 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi 

ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan 

barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 74 

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

tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi 

ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

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

mengakibatkan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau 

kerusakan barang, pelaku pidana atau mengakibatkan kematian 

orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 75  

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 

persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, yang mengakibatkan perubahan 

fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB XI 

KETENTUAN LAIN – LAIN 

Pasal 76 

 

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Donggala adalah 20 (dua puluh) 

tahun sejak tanggal ditetapkan dan  ditinjau kembali 1 (satu) kali 

dalam periode 5 (lima) tahunan; 

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan 

apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: 

e. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan; 

f. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan 

undang-undang; 

g. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-

undang; atau 

h. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 

(3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2022-

2042 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 77    

(1) Dengan   berlakunya   peraturan   daerah   ini,   maka   semua   

peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang 

daerah yang telah ada dinyatakan  berlaku  sepanjang  tidak  

bertentangan  dengan  dan  belum diganti berdasarkan peraturan 

daerah ini. 

(2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka: 

a. izin  pemanfaatan  ruang dan/atau KKPR  yang telah dikeluarkan 

dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap 

berlaku sesuai dengan masa berlakunya; 

b. izin  pemanfaatan  ruang dan/atau KKPR  yang  telah  dikeluarkan  

tetapi  tidak  sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini 

berlaku ketentuan: 

1. untuk  yang  belum  dilaksanakan  pembangunannya,  izin 

pemanfaatan  ruang dan/atau KKPR  tersebut disesuaikan 

dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; 

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan 

penyesuaian  dengan  masa  transisi  berdasarkan  ketentuan 

perundang-undangan; dan 

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi 

kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin pemanfaatan  

ruang dan/atau KKPR  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  

KKPR  dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, 

akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; 

dan 

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang 

diperlukan. 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 78 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011 - 2031 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 79
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, tahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan pene
Kabupaten Donggala.

lembaran Daerah

21 Febr.r.ari 2022

KASMAN LASSA

103

di Donggala



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2Ol2 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2O1l - 2O3l
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orzrng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Februari2022

BUPATI DONGGALA

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 2L Februari 2022

S DAERAH KABUPATEN
i

DONGGALA,

RUSTAM

DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG
SULAW

RATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
TENGAH : O8,O212O22

LO4
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LAMPIRAN I 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN DONGGALA 

 

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 
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LAMPIRAN I.A 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN DONGGALA 

 

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN 
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LAMPIRAN I.B 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN DONGGALA 

 

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI 
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LAMPIRAN I.C 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN DONGGALA 

 

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI 
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LAMPIRAN I.D 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN DONGGALA 

 

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI 
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LAMPIRAN I.E 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN DONGGALA 

 

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR 
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LAMPIRAN I.F 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN DONGGALA 

 

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN DONGGALA 

 

PETA RENCANA POLA RUANG  
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LAMPIRAN III 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN DONGGALA 

 

PETA KETENTUAN KHUSUS KP2B 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN DONGGALA 

 

PETA KETENTUAN KHUSUS KRB 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN DONGGALA 

 

PETA KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 2 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN DONGGALA 

 

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 
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LAMPIRAN V  : INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG RTRW KABUPATEN DONGGALA 

 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. Perwujudan Struktur Ruang 

1. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman 

 a. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Banawa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 

 1. Penyusunan Rencana Rinci Perkotaan 

Banawa 
Banawa 1 Kegiatan APBD Kab 

Dinas PU / 

Bappeda 
                    

 2. Pengembangan Pusat pemerintahan 

kabupaten; 
Banawa 1 Kegiatan APBD Kab Dinas PUPR                     

 3. Pengembangan Pusat pelayanan 

kesehatan skala kabupaten – RSU 

Kelas B; 

Kelurahan Kabonga Besar, 

Banawa 
1 Kegiatan APBD Kab Dinas Kesehatan                     

 4. Pengembangan Perdagangan dan Jasa 

Regional 
Banawa 1 Kegiatan APBN 

Dinas Perdagangan 

& Perindustrian 
                    

 
5. Pembangunan Terminal  Tipe B Kelurahan Ganti, Banawa 1 Unit APBD Kab Dinas Perhubungan                     

 
6. Pengembangan Pelabuhan Utama 

Kelurahan Kabonga Kecil, 

Banawa 
1 Unit APBN 

Kementerian 

Perhubungan 
                    

 7. Pengembangan Industri Pengolahan 

Ikan 

Banawa 
1 Kegiatan APBD Kab 

Dinas Perikanan 

dan Kelautan 
                    

 8. Pengembangan pusat informasi dan 

pelayanan Wisata 

Banawa 
1 Kegiatan APBD Kab Dinas   Pariwisata                     

 9. Pengembangan Pusat olahraga dan 

kesenian  

Banawa 
1 Kegiatan APBD Kab Dinas PUPR                     

 b. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 

 1. Penyusunan Rencana Rinci PKL 

Watatu, Labuan, Tambu 

Banawa Selatan, Labuan, 

Balaesang 
3 Kegiatan APBD Kab 

Dinas PUPR / 

Bappeda 
                    

 2. Pembangunan dan pengembangan 

pusat perikanan laut 
3 Kegiatan APBD Kab 

Dinas Perikanan 

dan Kelautan 
                    

 3. Pembangunan industri pengolahan 

hasil perikanan 
3 Kegiatan APBD Kab 

Dinas Perikanan 

dan Kelautan/ 

Dinas Perdagangan 

& Perindustrian 

                    

 4. Pembangunan Sarana Perdagangan 

dan Fasilitas Jasa 
3 Kegiatan APBD Kab 

Dinas Perdagangan 

& Perindustrian 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 c. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 

 1. Penyusunan Rencana Rinci Perkotaan 

PPK Limboro, Gimpubia, Lalundu, 

Wani II, Toaya, Tibo, Alindau,Tompe, 

Malei, Sabang, Balukang, Ogoamas II 

Banawa Tengah, 

Pinembani, Rio Pakava, 

Tanantovea, Sindue, 

Sindue Tombusabora, 

Sindue Tobata, Sirenja, 

Balaesang Tanjung, 

Dampelas, Sojol, Sojol 

Utara 

12 Kegiatan APBD Kab Dinas PUPR                     

 2. Pengembangan pusat pendidikan  

sesuai potensi wilayah 

12 Kegiatan 
APBD Kab Dinas Pendidikan                     

 3. Pengembangan kesehatan 

(puskesamas dan  polindes) 

12 Kegiatan 
APBD Kab Dinas Kesehatan                     

 4. Pembangunan pusat industri dan 

pemasaran hasil pertanian 

12 Kegiatan 

APBD Kab 

Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

                    

 5. Pembangunan fasilitas perdagangan 

dan jasa 

12 Kegiatan 

APBD Kab 

Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

                    

 d. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)  

 1. Penyedian sarana dan prasarana 

permukiman  

Kola-Kola, Salu Bomba, 

Bambakanini, Tamodo, Rio 

Mukti, Polando Jaya, Wani 

I, Nupa Bomba, Dalaka, 

Masaingi, Saloya, 

Batusuya, Tamarenja, 

Sikara Tobata, Jonooge, 

Tanjung Padang, Rano B, 

Walandano, Rerang, Karya 

Mukti, Tonggolobibi, 

Samalili, Lenju, Ogoamas I 

24 Kegiatan APBD Kab Dinas Perumahan 

dan Permukiman 
                    

 2. Penyedian sarana dan prasarana 

pertanian 

24 Kegiatan APBD Kab 
Dinas Pertanian                     

 3. Penyedian sarana dan prasarana 

perikanan 

24 Kegiatan APBD Kab 
Dinas Perikanan                     

 4. Penyedian sarana dan prasarana 

peternakan 

24 Kegiatan APBD Kab 

Dinas Peternakan                     

2. Perwujudan Sistem Prasarana 

 2.1 Sistem Jaringan Transportasi                         

 A. Sistem Jaringan Jalan                         

 
Rencana pembangunan Jalan Tol Tambu - 

Kasimbar 
Balaesang  

APBN dan 

APBD Prov 

Kementrian 

PUPR/Dinas BMPR 

Prov 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Rencana pembangunan jalan lingkar luar 

Kota Palu yang melewati Kabupaten 

Donggala 

  
APBN dan 

APBD Prov 

Kementrian 

PUPR/Dinas BMPR 

Prov 

                    

 Rencana pengembangan jaringan jalan 

yang diusulkan menjadi ruas jalan 

Provinsi : Ruas Watatu-Tanampulu dan 

Ruas Tanampulu - Lalundu 

Banawa Selatan, 

Pinembani dan Rio Pakava 
80,3 km 

APBN , APBD 

Prov/APBD 

Kab. 

Dinas BMPR 

Prov/Dinas PUPR 

Kab. 

                    

 Rencana pengembangan jaringan jalan 

yang diusulkan menjadi ruas jalan 

Provinsi : Ruas Wugaga – Gimpubia – 

Malino, menghubungkan Kecamatan 

Pinembani dengan Kabupaten Sigi 

Pinembani 26,9 km 

APBN , APBD 

Prov/APBD 

Kab.  

Dinas BMPR 

Prov/Dinas PUPR 

Kab. 

                    

 Rencana pengembangan jaringan jalan 

yang diusulkan menjadi ruas jalan 

Provinsi : Ruas Siayo – Malonas, 

menghubungkan Kecamatan Dampelas 

dengan Kabupaten Parigi Moutong 

Pinembani 26,3 km 

APBN , APBD 

Prov/APBD 

Kab. 

Dinas BMPR 

Prov/Dinas PUPR 

Kab. 

                    

 Rencana pengembangan jaringan jalan 

yang diusulkan menjadi ruas jalan 

Provinsi : Ruas Pura – Ombo, 

menghubungkan Desa Ombo dengan 

Kabupaten Parigi Moutong 

Kecamatan Sirenja 28,65 km 

APBN , APBD 

Prov/APBD 

Kab. 

Dinas BMPR 

Prov/Dinas PUPR 

Kab. 

                    

 Rencana pengembangan jaringan jalan 

ruas jalan yang menghubungkan Desa 

Lembamukti di Kecamatan Dampelas 

dengan Desa Samalili di Kecamatan Sojol 

Dampelas, Sojol  12,2 km 

APBN , APBD 

Prov/APBD 

Kab. 

Dinas PUPR                     

 Rencana Pembangunan Terminal Tipe B Kelurahan Ganti, Banawa 1 Unit APBD Kab Dinas 

Perhubungan 
                    

 Rencana Pengembangan Terminal Tipe C Kecamatan Sojol Utara, 

Banawa Selatan, Dampelas, 

Labuan, Sindue, Sirenja, 

Balaesang, Sojol, dan Rio 

Pakava. 

9 Unit APBD Kab 
Dinas 

Perhubungan 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Rencana alih fungsi Terminal Banawa 

menjadi Dermaga dan Galangan Kapal 
Banawa 1 Unit APBD Kab 

Dinas 

Perhubungan 
                    

 B. Sistem Jaringan Kereta Api                         

 Pembangunan jaringan Kereta Api pada 

jalur : Banawa Selatan-Banawa Tengah-

Banawa-Palu-Tanatovea-Labuan-Sindue-

Sindue Tombusabora-SindueTobata-

Sirenja-Balaesang 

Batas kerja  

APBN/APBD 

Prov/APBD 

Kab. 

Kementerian 

Perhubungan / 

Dinas 

Perhubungan  

                    

 Rencana pengembangan rel kereta api 

yang melewati Kabupaten Donggala   

APBN/APBD 

Prov/APBD 

Kab. 

Kementerian 

Perhubungan / 

Dinas 

Perhubungan  

                    

 

Rencana Pembangunan stasiun kereta api 

penumpang 

a. Kecamatan Banawa 

Selatan; 

b. Kecamatan Banawa 

Tengah; 

c. Kecamatan Banawa; 

d. Kecamatan Tanantovea; 

e. Kecamatan Labuan; 

f. Kecamatan Sindue; 

g. Kecamatan Sindue 

Tombusabora; 

h. Kecamatan Sindue 

Tobata; 

i. Kecamatan Sirenja;  

j. Kecamatan Balaesang; 

k. Kecamatan Dampelas; 

l. Kecamatan Sojol; dan 

m. Kecamatan Sojol Utara 

1 Kegiatan 

APBN/APBD 

Prov/APBD 

Kab. 

Kementerian 

Perhubungan / 

Dinas 

Perhubungan  

                    

 
Rencana Pembangunan stasiun kereta api 

penumpang dan barang 
Kecamatan Balaesang 1 Kegiatan 

APBN/APBD 

Prov/APBD 

Kab. 

Kementerian 

Perhubungan / 

Dinas 

Perhubungan 

                    

 C. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan 

Penyeberangan 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Pengembangan Sistem Jaringan 

Penyebrangan Kabonga - Lero (Banawa 

dan Sindue) 

Banawa, Sindue 2 Kegiatan APBD Kab Dinas 

Perhubungan 
                    

 Pengembangan Pelabuhan 

Penyeberangan Kelas III berupa 

Pelabuhan Penyeberangan Sabang, 

Tambu dan Kabonga Kecil. 

Dampelas, Balaesang dan 

Banawa 
3 Kegiatan 

APBN/APBD 

Kab 

Kementerian 

Perhubungan/ 

Dinas 

Perhubungan Kab. 

                    

 D. Sistem Jaringan Transportasi Laut    
 

                    

 Pengembangan Pelabuhan Utama di 

Labuan. 
Labuan 1 Kegiatan APBD Kab Dinas 

Perhubungan 
                    

 Pengembangan Pelabuhan pengumpul  

Banawa 1 Kegiatan 
APBN/APBD 

Kab  

Kementerian 

Perhubungan/ 

Dinas 

Perhubungan  

                    

 Pengembangan Pelabuhan Pengumpan 

Regional  
Balaesang Tanjung, 

Banawa Selatan dan Sojol. 
3 Kegiatan 

APBN/APBD 

Kab  

Kementerian 

Perhubungan/ 

Dinas 

Perhubungan  

                    

 Pengembangan Lokasi dan Hirarki 

Pelabuhan  

a. Pelabuhan Labean di 

Kecamatan Balaesang; 

b. Pelabuhan Rerang di 

Kecamatan Dampelas; 

c. Pelabuhan Lero di 

Kecamatan Sindue; 

d. Pelabuhan Tompe di 

Kecamatan Sirenja; 

4 Kegiatan 

APBN/APBD 

Kab APBD 

Kab 

Kementerian 

Perhubungan/ 

Dinas 

Perhubungan 

                    

 Pembangunan dan pengembangan 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang  

 

Kecamatan Banawa; 1 Kegiatan 
APBD Kab., 

swasta 

Dinas perikanan 

dan kelautan 
                    

 D. Bandar Udara Umum dan Bandar 

Udara Khusus 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Pembangunan Bandara Lapaloang 

Kecamatan Banawa 
Banawa 1 Kegiatan APBN/APBD 

Kemenhub/ 

Dinas 

Perhubungan 

                    

 2.2 Sistem Jaringan Energi                         

 Pengembangan Jaringan Transmisi 150 

kV kearah Donggala sampai Pasangkayu, 

dan Donggala ke Silae 

Donggala 1 Kegiatan APBN Kementerian ESDM                     

 Pengembangan Gardu Induk kapasitas 

150/20 kV  

Banawa Tengah dan 

Kecamatan Balaesang 
2 Kegiatan APBN Kementerian ESDM                     

 Rencana pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Air (PLTA)  

Desa Tinauka Kecamatan 

Rio Pakav 
1 Kegiatan APBN Kementerian ESDM                     

 Rencana Pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap (PLTU)  

Desa Lero Kecamatan 

Sindue dan Desa Tinauka 

Kecamatan Rio Pakava. 

Surumana Kecamatan 

Banawa Selatan 

3 Kegiatan APBN/APBD 

Kementerian 

ESDM/Pemda 

Donggala 

                    

 Rencana Pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) 

Pebatua 1  

Desa Pontolobete 

Kecamatan Rio Pakava. 
1 Kegiatan APBN 

Kementerian 

ESDM/PLN 
                    

 Rencana Pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) 

Pebatua 2  

Desa Pantolobete 

Kecamatan Rio Pakava. 
1 Kegiatan APBN  

Kementerian 

ESDM/PLN  
                    

 Rencana Pembangunan Lokasi Pengisian 

Gas LPG  

Desa Labuan 

 Kec Labuan.   
1 Kegiatan APBN  

Kementerian ESDM 

/Pertamina 
                    

 Rencana pembangunan Gardu Induk 

Donggala  

Desa Limboro Kecamatan 

Banawa Tengah. 
1 Kegiatan APBN  

Kementerian 

ESDM/PLN  
                    

 Rencana pengembangan Alur Kabel/Pipa 

Bawah Laut berupa kabel listik bawah 

laut, salah satunya kabel listrik bawah 

Donggala 1 Kegiatan APBN  
Kementerian 

ESDM/PLN  
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

laut Sangata Kalimantan Timur - 

Donggala Palu yang selanjutnya disebut 

ALAPK-KL-01 

 Pengembangan  gardu  Banawa, Tanatovea, 

Labuan, Balaesang 
4 Kegiatan APBN 

Kementerian 

ESDM/PLN 
                    

 Rencana Jaringan 150 Kv Donggala-Palu-

Tolitoli-Buol 
Banawa 1 Kegiatan APBN  

Kementerian 

ESDM/PLN 
                    

 Jaringan transmisi Saluran Udara 

Tegangan Tinggi (SUTT) 
Seluruh Kecamatan 1 Kegiatan APBN  

Kementerian 

ESDM/PLN 
                    

 Jaringan distribusi Saluran Udara 

Tegangan Menengah (SUTM) 
Seluruh Kecamatan 1 Kegiatan APBN  

Kementerian 

ESDM/PLN 
                    

 Jaringan distribusi Saluran Udara 

Tegangan Rendah (SUTR) 
Seluruh Kecamatan 1 Kegiatan APBN  

Kementerian 

ESDM/PLN 
                    

 2.3 Jaringan Telekomunikasi                         

 Rencana pengembangan Alur Kabel/Pipa 

Bawah Laut  berupa kabel serat optik 

untuk telekomunikasi meliputi alur serat 

optik : B1=Donggala-Mamuju-Makassar-

Jakarta, B2=Donggala-Kalimantan-

Jakarta(Via Laut), B3=Donggala-Poso-

Makassar-Jakarta. 

Donggala 3 Kegiatan APBN  

Kementerian 

Kominfo / 

Diskominfo 

                    

 Rencana pembangunan menara 

telekomunikasi di 54 titik tersebar di 

Kabupaten Donggala,  

Donggala 54 Titik APBN/APBD 

Kementerian 

Kominfo 

Diskominfo 

                    

 Rencana Pembangunan Mobile Power 

Plan (MPP)  

Desa Tanah Mea 

Kecamatan Banawa 

Selatan. 

1 Kegiatan 
APBN 

Kemneterian 

ESDM/PLN  
                    

 STO Tawaeli di Banawa Tawaeli di Banawa 1 Kegiatan APBN APBD 

Kab 

Kementerian 

Kominfo 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Diskominfo 

Kem/Diskominfo 

 2.4 Sumber Daya Air                         

 Pembangunan Revetment Pantai Kab. 

Donggala Kab. Donggala 
 2 Kegiatan 

APBD Kab 
Dinas PUPR                     

 Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi 

Air baku Sungai Tandayo dan Sungai 

Tunu Donggala 

  APBD Kab Dinas PUPR                      

 Normalisasi sungai dan bangunan 

penahan di titik rawan banjir pada 

seluruh DAS 

Seluruh Kecamatan 1 Kegiatan 
APBN dan 

APBD 

BBWS III & Dinas 

PUPR 
                    

 Rencana pembangunan Bendungan 

Surumana 

Kecamatan Banawa 

Selatan 
1 Kegiatan 

APBN dan 

APBD 

BBWS III & Dinas 

PUPR  
                    

 
Rencana pembangunan Embung Wombo Kecamatan Tanatovea 1 Kegiatan 

APBN dan 

APBD 

BBWS III & Dinas 

PUPR  
                    

 Rencana penetapan dan pengembangan 

D.I. Simuo 959 ha, D.I. Nupabomba 150 

ha, D.I. Rerang 205 ha, D.I. Sinjaliang 107 

ha, D.I. Tambu Tovia 116 ha, D.I. Tandayo 

146 ha, D.I. Tinauka 205 ha dan D.I. 

Wombo Mpanau 90 ha yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Donggala. 

Donggala 7 Kegiatan 
APBN dan 

APBD  

BBWS III & Dinas 

PUPR  
                    

 2.5 Jaringan Prasarana Lainnya                         

 
Rencana Pengembangan SPAM Perkotaan  

Kulolu, Tanjung Karang, 

Goneng Gati 
3 Kegiatan APBD Kab Dinas PUPR                      

 Infrastruktur sistem pengelolaan air 

limbah domestik berupa Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

Kecamatan Balaesang 1 Kegiatan APBD Kab Dinas PUPR                      

 
Rencana Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Ongulara, Kec. 

Banawa Selatan, Desa Loli 
14 Kegiatan 

APBN dan 

APBD  

Kementerian PUPR 

/ Dinas PUPR   
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dondo, Kecamatan 

Banawa, Desa Satusumpu, 

Kec. Banawa Selatan, Desa 

Wani, Kec. Tanantovea, 

Desa Mapane Tumbu, Kec. 

Balaesang, Desa Bengkali, 

Kec. Sojol Utara, Desa 

Tosale, Kec. Banawa 

Selatan, Desa Lende, Kec. 

Sirenja, Desa Pani’i Kec. 

Dampelas, Desa Ombo, 

Kec. Sirenja, Desa 

Balentuma, Kec. Sirenja, 

Desa Lumbumamara, Kec. 

Banawa Selatan, Desa 

Bukit Indah, Kec. Rio 

Pakava dan Desa 

Bambarimi. 

 Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air 

Minum 

Rio Pakava, Banawa 

Selatan, Sindue Tobata, 

Sindue Tombusabora, 

Banawa, Tanatovea, 

Labuan, Dampelas, Sojol, 

Sirenja, Balaesang 

12 Kegiatan APBD Kab Dinas PUPR                     

 Sistem pengelolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3) 
Kecamatan Balaesang 1 Kegiatan APBD Kab Dinas PUPR                      

 SPAM Regional PASIGALA mencakup 

wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan 

Kabupaten Donggala 

Donggala 1 Kegiatan APBN APBD  

Kementerian 

PUPRD, Dinas 

PUPR  

                    

 Pembangunan Jaringan Irigasi Sojol  1 Kegiatan APBD Kab Dinas PUPR                      

 
Pembangunan TPA Regional  Tanatovea 1 Kegiatan 

APBN/APBD 

Kab 

Kementerian PUPR 

/ Dinas PUPR   
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Pengembangan TPA  Banawa 1 Kegiatan APBD Kab 

Dinas PUPR/Dinas 

Lingkungan Hidup 
                    

 

Pengembangan TPS 

Kecamatan Rio Pakava, 

Banawa Selatan, Banawa 

Tengah, Banawa, 

Tanantovea, Balaesang, 

Dampelas,  Sojol, Sindue 

Tombusabora, dan Sindue 

10 Kegiatan APBD Kab 
Dinas PU/Dinas 

Lingkungan Hidup 
                    

 Rencana Pengembangan sistem jaringan 

evakuasi bencana, terdiri dari jalur 

evakuasi bencana dan ruang evakuasi 

bencana  

Semua Kecamatan 

Kabupaten Donggala 
16 Kegiatan APBD Kab Dinas BPBD                     

 Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Banawa Selatan, Sindue 

Tobata, Banawa, 

Tanatovea, Labuan, Sindue 

Tombusabora, Sojol, 

Sirenja, Banawa Tengah, 

Sindue, Sojol Utara, 

Balaesang Tanjung 

11 Kegiatan APBD Kab Dinas PUPR/ BPBD                      
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B. Perwujudan Pola Ruang                         

1. Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung 

 1.1 Kawasan yang 

Memberikan 

Perlindungan terhadap 

Kawasan Bawahannya 

                        

 Penetapan kembali Luas 

Hutan Lindung Kabupaten 

Donggala Tahun 2018 

  
APBD Kab/ 

APBN 

Kementeian 

KLHK /Dinas 

Kehutanan 

                    

 Perwujudan Kawasan 

Lindung 

a. Pengembalian ke fungsi 

semula, konservasi, 

pengelolaan dan 

pengendalian erosi. 

b. Pengembalian fungsi 

hutan, konservasi dan 

pengelolaan dengan 

prinsip hutan kemitraan. 

c. Pengendalian fungsi 

hutan, pengelolaan 

kawasan penyangga dan 

mempertahankan 

keberadaan kebun 

campur. 

d. Pengendalian top soil 

dengan metode rorak. 

e. Gerakan Penghutanan 

Kembali Kawasan Hutan 

Lindung/GERHAN 

f. Perlindungan dan 

Pemantauan Kawasan 

Hutan Lindung 

Kecamatan 

Balaesang, 

Balaesang Tanjung, 

Banawa, Banawa 

Selatan, Banawa 

Tengah, Dampelas, 

Labuan, 

Pinembani, 

Riopakava, Sindue, 

Sindue Tobata, 

Sirenja, Sojol, 

Tanantovea, 

Tombusabora. 

 

APBN, APBD 

Kab, Investasi 

Swasta 

BKSDA, 

perhutani, 

BLHD 

Dinas 

kehutanan 

                    

 Pengembangan Pengelolaan 

Kawasan Lindung Nasional 

Taman Wisata Alam Pulau 

Pasoso (II/B/6) 

  
APBD Kab/ 

APBN 

Bappeda/ 

Dinas 

Kehutanan, 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dians Periikaan 

dan Kelautan 

 Pemantapan Kawasan 

Lindung bernilai Strategis 

Penyediaan Air : 

a. Pembuatan sumur-

sumur resapan; 

b. Pengendalian hutan dan 

tegakan tinggi pada 

wilayah-wilayah hulu; 

serta 

c. Pengolahan sistem 

terasering dan vegetasi 

yang mampu menahan 

dan meresapkan air. 

Kecamatan 

Balaesang , 

Balaesang Tanjung, 

Banawa, Banawa 

Selatan, Banawa 

Tengah, Dampelas, 

Labuan, Pinembani, 

Rio Pakava, Sindue, 

Sindue Tobata, 

Sirenja, Sojol, Sojol 

Utara, Tanantovea, 

Tombusabora 

16 Kegiatan 
APBD Kab/ 

APBN 

Dinas PU/ 

KLHK 
                    

 1.2 Kawasan Perlindungan 

Setempat 
                        

 Pengendalian kegiatan di 

sekitar sempadan pantai, 

pengembalian fungsi lindung 

pantai yang mengalami 

kerusakan. 

Kec.Banawa, 

Banawa Selatan, 

Banawa Tengah, 

Labuan, 

Tanantovea, 

Sindue, Sindue 

Tombusabora, 

Sindue Tobata, 

Sirenja, Balaesang, 

Balaesang Tanjung, 

Dampelas, Sojol, 

Sojol Utara 

14 Kegiatan APBD Kab 

Dinas PUPR/ 

Dinas Kelautan, 

Dinas 

Perikanan dan 

Kelautan 

                    

 Rencana pengembangan 

Kawasan Konservasi Pesisir 

dan Pulau-pulau kecil 

(KKP3K) sekitar pesisir 

Kabupaten Donggala. 

  
APBD Kab/ 

APBN 

Dinas 

Perikanan dan 

Kelautan/ 

Dinas 

Kehutanan 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Reboisasi Hutan Mangrove  Dampelas, 

Balaesang, 

Balaesang Tanjung, 

Sojol Utara, Sojol, 

Sirenja, Banawa, 

Banawa Selatan 

8 Kegiatan APBD Kab/ 
Dinas 

Kehutanan 
                    

 Rencana pengembangan 

Kawasan Konservasi Maritim 

(KKM) berupa kawasan 

Barang Muatan Kapal 

Tenggelam di sebagian 

perairan Kabupaten Donggala 

yang selanjutnya disebut 

KKM-04.  

  
APBD Kab/ 

APBN 

Bappeda/ 

Dinas 

Perikanan dan 

Kelautan, Dinas 

Perhubungan 

                    

 Kawasan Rawan Bencana 

Pembatasan kegiatan 

budidaya dan Penetapan 

kawasan lindung  pada 

Kawasan Rawan Bencana 

Tinggi di Kabupaten Donggala 

Semua Kecamatan 

Kabupaten 

Donggala 

 APBD Kab 

Dinas 

PUPR/Dinas  

Perikanan dan 

Kehutanan, 

BPBD 

                    

 Perlindungan terhadap 

kawasan rawan bencana dan 

tsunami: 

a. Sosialisasi melibatkan 

masyarakat dan 

pemerintah 

b. Melarang dan membatasi 

pembangunan kawasan 

rawan bencana dan 

tsunami 

Semua Kecamatan 

Kabupaten 

Donggala 

 APBD Kab 
Dinas 

PUPR/BPBD 
                    

 Kawasan di sekitar sungai: 

a. Pencegahan dan 

pengendalian kegiatan 

budidaya, pengamanan 

aliran sungai, penanganan 

limbah industri, 

Semua DAS di 

Kabupaten 

Donggala 

 

16 Kegiatan APBD Kab Dinas PUPR                     
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

pengembangan Sistem 

Sanitasi dan Pengelolaan 

Air Buangan 

b. Penataan Sempadan 

Sungai 

c. Penataan Sempadan Anak 

Sungai 

d. Saluran Gendongan Sungai 

 Kawasan Sempadan Mata Air: 

Penataan dan perlindungan 

kawasan sekitar mata air 

Kabupaten  APBD Kab Dinas PUPR                     

 
1.3 Kawasan Konservasi 

                        

 Kawasan Cagar Alam 

a. Perlindungan Cagar Alam  

Gunung Sojol 

b. Perlindungan Cagar Alam  

Air Terjun 

c. Perlindungan Cagar Alam 

Sumber Air Panas 

d. Perlindungan Cagar Alam 

Pantai (Pantai Tanjung 

Karang, Boneoge, Toasale) 

e. Perlindungan Danau 

(Danau Dampelas, Danau 

Rano) 

f. Perlindungan dan 

Konservasi Lingkungan 

 38 Kegiatan 
APBN/ APBD 

Kab 

Dinas 

Kehutanan 
                    

 Kawasan Cagar Budaya 

a. Perlindungan makan, 

lumping batu, mesjid tua, 

tapak kaki, gua, bangunan 

kolonial, batu perahu  dan 

pembinaan pada 

Masyarakat 

b. Pengembangan kawasan 

home industry kain tenun 

sarung Donggala 

Kec. Banawa, 

Sirenja, Sindue, 

Sojol, Balaesang 

Tanjung, Dampelas 

dan Kec Labuan 

8 Kegiatan APBD Kab 

Dinas 

Pariwisata/ 

Dinas 

Perindustrian 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Kawasan Lindung Lainnya 

Pengembangan Perlindungan 

Plasma Nutfah di wilayah 

pantai 

terumbu karang 

dan padang lamun   

di 14 

14 Kegiatan  APBD Kab Dinas Kelautan                     

2. Perwujudan Kawasan 

Peruntukan Budi Daya 
                        

 2.1 Peruntukan Hutan 

Produksi 
                        

 
Penetapan kembali luas 

hutan produksi pada tahun 

2017 

  
APBD Kab/ 

APBN 

Bappeda/ 

Dinas 

Kehutanan/ 

KLHK 

                    

 
Penetapan kembali luas 

arahan penggunaan jalan 

(APL) pada tahun 2017 

  
APBD Kab/ 

APBN 

Bappeda/ 

Dinas 

Kehutanan/KL

HK 

                    

 
2.2 Penetapan KP2B di 

Kabupaten Donggala 

Sojol, Dampelas 

dan Rio Pakava 
 APBD Kab 

Bappeda/ 

Dinas Pertanian 
                    

 
2.3 Peruntukan Pertanian 

                        

 a. Intensifikasi dan 

Diversifikasi Tanaman 

Hortikultura. 

16 kecamatan 16 kegiatan APBD Kab Dinas pertanian                     

 b. Pengembangan strategi 

pemasaran produk 

unggulan 

16 kecamatan 16 kegiatan APBD Kab Dinas pertanian                     

 c. Penyuluhan dan 

pendampingan petani, 

termasuk peternak, 

nelayan dan pembudidaya 

ikan 

16 kecamatan 16 kegiatan APBD Kab Dinas pertanian                     

 d. Peningkatan 

peran/revitalisasi KUD 

dan KOPTAN 

Semua kecamatan 16 kegiatan APBD Kab Dinas pertanian                     
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 e. Pembentukan kelompok 

UPJA (usaha pelayanan 

jasa alsitan) dan 

peningkatan peranannya 

Semua kecamatan 16 kegiatan APBD Kab Dinas pertanian                     

 

f. Pengembangan 

agroindustri 

Sojol Utara, 

Dampelas, Sindue 

Tobata,   Sirenja,  

Riopakava, 

Banawa, Balaesang  

12 kegiatan APBD Kab 

Dinas 

pertanian/ 

Dinas Perindag 

                    

 

g. Pengembangan Komoditas  

unggulan 

  

Kecamatan yang 

memilki komoditas 

unggulan  

 

APBD Kab Dinas pertanian                     

 h. Pengembangan 

Tanaman/Komoditi 

unggulan wilayah 

  
APBD Kab Dinas pertanian                     

 i. Pengembangan 

Tanaman/komoditas 

Prospektif 

  
 APBD Kab Dinas pertanian                     

 j. Pembangunan Pabrik 

Pengolahan 

  APBD Kab Dinas pertanian                     

 

k. Pengembangan kawasan 

pertanian lahan basah 

Kecamatan 

Tanantovea, Sojol 

Utara, Sojol, 

Sirenja, Sindue 

Tobata, Sindue, 

Riopakava, Labuan, 

Dampelas, Banawa 

Tengah, Banawa 

Selatan, Balaesang 

Tanjung, Balaesang  

13 kegiatan APBD Kab Dinas pertanian                     

 l. Mempertahankan irigasi 

teknis dan peningkatan 

irigasi non teknis 

Seluruh kawasan 

pertanian 
  APBD Kab Dinas pertanian                     
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

m. Pengembangan kawasan 

pertanian lahan kering 

Kec.Balaesang, 

Balaesang Tanjung, 

Banawa, Banawa 

Selatan, Banawa 

Tengah, Dampelas, 

Labuan, Pinembani, 

Riopakava, Sindue, 

Sindue Tobata, 

Sirenja, Sojol, Sojol 

Utara, Tanantovea, 

Sindue 

Tombusabora 

16 kegiatan APBD Kab Dinas pertanian                     

 2.4 Peruntukan 

Perkebunan 

                        

 

Intensifikasi dan 

Pengembangan tanaman 

perkebunan/keras 

 Kecamata Sojol 

Utara, Sojol, 

Dampelas, 

Balaesang, Sindue, 

dan Rio Pakava  

6 kegiatan 

APBD Kab 

Dinas 

Perkebunan/ 

Dinas Pertanian 

                    

 2.5 Peruntukan 

Peternakan 
                        

 a. pengembangan komoditi 

potensial sapi, kambing, 

ayam buras, dan ayam ras 

b. pengembangan outlet 

pemasaran komoditi 

unggulan  

Kec Dampelas, 

Balaesang, Sirenja, 

Labuan, 

Tanantovea dan 

Kec. Riopakava 

6 kegiatan APBD Kab 
Dinas 

Peternakan 
                    

 
2.6 Peruntukan Perikanan 

                        

 

a. Pengembangan Perikanan 

Tangkap 
 14 Kecamatan 14 Kegiatan APBD Kab. 

Dinas 

perikanan dan 

kelautan 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

b. Pembangunan dan 

pengembangan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) dan 

Pabrik ES 

TPI di Kecamatan 

Sojol Utara, Sojol, 

Balaesang , Sindue 

Tambusabora, 

Sindue Tobata, 

Sirenja,  

Pabrik es di Desa 

Ogoamas 

Kecamatan Sojol 

Utara dan di Desa 

Labean Kecamatan 

Balaesang. 

7 kegaiatan 

 

 

 

 

 

1 kegaiatan 

APBD Kab., 

swasta 

Dinas 

perikanan dan 

kelautan 

                    

 

c. Pengembangan industri 

pengolahan (batas kerja) 

 Kec. Banawa 

Tengah,  Banawa 

Selatan, Balaesang, 

Balaesang Tanjung 

4 kegiatan APBD Kab., 

Dinas 

perikanan dan 

kelautan 

                    

 

a. Pengembangan Perikanan 

Budi Daya Air Payau 

 Pembangunan tambak 

percontohan di Desa 

Tonggolobibi 

Kecamatan Sojol; 

 Pengembangan UPP 

Budidaya di Kecamatan 

Banawa 

Kecamatan 

Banawa, Benawa 

Selatan, Banawa 

Tengah, Labuan, 

Tanantovea, 

Sindue, Sindue 

Tombusabora, 

Sindue Tobata, 

Sirenja, Balaesang, 

Balaesang Tanjung, 

Dampelas, Sojol, 

dan Sojol Utara.  

14 kegiatan 
APBD Kab., 

swasta 

Dinas 

perikanan dan 

kelautan 

                    

 b. Pengembangan Perikanan 

Budi Daya Air Laut 

 PembangunanKaramba 

Jaring Apung (KJA) di 

Kecamatan Balaesang 

(Pulau – Pulau Kecil) 

Kecamatan 

Banawa, Benawa 

Selatan, Banawa 

Tengah, Labuan, 

Tanantovea, 

14 kegiatan 
APBD Kab., 

swasta 

Dinas 

perikanan dan 

kelautan, 

swasta 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Pengembangan 

budidaya rumput laut di 

Kecamatan Sojol, 

Balaesang, Sirenja, 

Banawa Selatan dan 

Banawa Tengah  

 Pembangunan budidaya 

taripang 

Sindue, Sindue 

Tombusabora, 

Sindue Tobata, 

Sirenja, Balaesang, 

Balaesang Tanjung, 

Dampelas, Sojol, 

dan Sojol Utara.  

 c. Pengembangan Perikanan 

Budi Daya Air Tawar 

 Pembangunan balai 

benih ikan (BBI) di Kec. 

Balaesang Tanjung dan 

Dampelas. 

 Keramba jarring 

apung di Kec. 

Balaesang Tanjung 

dan Dampelas. 

d. Pemulihan stok ikan 

di danau. 

Danau Rano dan 

Danau Talaga 
2 kegiatan 

APBD Kab., 

swasta 

Dinas 

Perikanan dan 

Kelautan 

                    

 Rencana pengembangan TPI 

di Desa Towale Kecamatan 

Banawa Tengah 

Desa Towale 

Banawa Tengah 
 APBD Kab.,  

Dinas 

perikanan dan 

kelautan 

                    

 Rencana pengembangan 

budidaya laut berupa 

budidaya rumput laut di 

Kecamatan Dampelas seluas  

Dampelas 150 Ha 
APBD Kab., 

swasta 

Dinas 

perikanan dan 

kelautan 

                    

 Rencana pengembangan 

budidaya air tawar di 

Kecamatan Banawa Selatan 

seluas 12 ha, dan Kecamatan 

Sirenja seluas 232 ha. 

Banawa Selatan, 

Sirenja 
244 Ha APBD Kab., 

Dinas 

perikanan dan 

kelautan 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Pengembangan kawasan 

pendukung minapolitan di 

desa Tambu Kecamatan 

Balaesang 

Balaesang  
APBD Kab., 

swasta 

Dinas 

perikanan dan 

kelautan 

                    

 Pengembangan kawasan 

pendukung minapolitan di 

desa Siboang Kecamatan 

Sojol 

Sojol  
APBD Kab., 

swasta 

Dinas 

perikanan dan 

kelautan, 

swasta 

                    

 Pengembangan kawasan 

pendukung minapolitan di 

desa Siwalempu Kecamatan 

Sojol 

Sojol  
APBD Kab., 

swasta 

Dinas 

Perikanan dan 

Kelautan 

                    

 Pengembangan kawasan 

pendukung minapolitan di 

desa Pomolulu Kecamatan 

Balaesang Tanjung 

Balaesang Tanjung                        

 Pengembangan kawasan 

pendukung minapolitan di 

desa Donggala Kecamatan 

Banawa 

Banawa                        

 Rencana Pembangunan 

Sarana dan Prasarana 

Perikanan berupa : 

 Pos Pengawasan 

Salubomba dan Batu 

Roko.  

 Pos Jaga di Desa 

Tonggolobibi. 

Sojol  APBD Kab.,  

Dinas 

perikanan dan 

kelautan 

                    

 Rencana Pembangunan 

Pelabuhan Jeti Pulau Pasoso Balaesang Tanjung  APBD Kab.,  

Dinas 

perikanan dan 

kelautan 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 2.7 Peruntukan 

Pariwisata 
                        

 
1. Penyusunan Rencana 

Pengembangan Pariwisata 

Kabupaten 

Kabupaten 

Donggala 

 

1 kegiatan 
APBD 

Kabupaten 
Dinas Pariwisata                      

 

2. Rencana Pengembangan 

Jalur/ Koridor Pariwisata 

Kabupaten 

Donggala 

 

1 kegiatan 
APBD Kab / 

SWASTA 

Dinas Pariwisata, 

Swasta 
                    

 

3. Rencana Prioritas 

Pengembangan 

Pariwisata 

 Kawasan prioritas 

pengembangan 

wisata  alam 

 

 

Kecamatan 

Dampelas (Danau 

Talaga)  dan 

Balaesang Tanjung 

(Danau Rano & 

Pulau Pasoso) 

3 kegiatan 
APBD Kab / 

SWASTA 

Dinas Pariwisata, 

Swasta 
                    

 
 Kawasan prioritas 

pengembangan 

wisata lainnya 

Kabupaten 

Donggala 
2 kegiatan 

APBD Kab / 

SWASTA 

Dinas Pariwisata, 

Swasta 
                    

 4. Penyusunan Rencana 

Kawasan Wisata 

Unggulan (termasuk zona 

pariwisata) 

Kabupaten 

Donggala 
1 kegiatan 

APBD Kab / 

SWASTA 

Dinas Pariwisata, 

Swasta 
                    

 

5. Pembangunan Prasarana 

dan sarana wisata 

Kecamatan Banawa 

Dampelas dan 

Balaesang Tanjung 

2 kegiatan 
APBD Kab / 

SWASTA 

Dinas Pariwisata, 

Dinas PUPR 

Swasta 

                    

 

6. Pembangunan Kawasan 

Wisata Terpadu 

 Kecamatan 

Banawa 
1 kegiatan 

APBD Kab / 

SWASTA 

Dinas Pariwisata, 

Dinas PUPR 

Swasta 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

7. Pengembangan 

Agrowisata  

Banawa Tengah dan 

Balaesang Tanjung 2 kegiatan 
APBD Kab / 

SWASTA 

Dinas Pariwisata, 

Dinas Pertanian 

Swasta 

                    

 2.8 Peruntukan Industri                         

 

1. Pembangunan Kawasan 

Industrial Estate 

 Kecamatan 

Balaesang 

1 kegiatan 
APBD Kab/ 

APBN 

Dinas PUPR/ 

Dinas 

Perindustrian / 

Kementerian 

Perindustrian 

                    

 

2. Pengembangan Industri 

Kecil dan Kerajinan 

Kec. Balaesang,  

Kec.Tanantovea, 

Kec Banawa, Kec.  

Banawa Tengah, 

Kev. Banawa 

Selatan , Kec. 

Labuan, dan 

Kec.Sindue 

6 kegiatan APBD Kab 

Dinas PUPR/ 

Dinas 

Perindustrian 

                    

 3. Pengembangan Industri 

pengolahan   pertanian, 

perkebunan, perikanan, 

dan peternakan 

Kecamatan Rio 

Pakava, Sojol, 

Banawa, Balaesang 

Tanjung, Sindue 

5 kegiatan APBD Kab 

Dinas PUPR/ 

Dinas 

Perindustrian 

                    

 4. Rencana 

pengembangan 

kawasan transmigrasi  

Kecamatan Rio 

Pakava, Penimbani 

Balaesang, 

Dampelas, Sojol 

Utara, Sojol 

6 kegiatan APBD/APBN 

Kementerian 

Transmigrasi 

dan PDT, Dinas 

Tenaga Kerja 

dan 

Transmigrasi 

                    

 2.9 Peruntukan 

Pertambangan 
                        

  Penanganan 

Kawasan Mineral 

Logam (emas) 

Kecamatan 

Banawa, 

Kecamatan Sojol, 

  
Dinas ESDM/ 

Swasta 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

o Emas dan Biji besi 

 Penanganan 

Kawasan 

Peruntukan 

Pertambangan 

Batuan  

o Pasir dan batu 

o Batu Gaming 

o Batu Lempung dan 

Napal 

o Pasir fesfat- kuarsa 

o Granit 

o Andesit 

o Diorit 

o Tras 

o Gabbro 

Kecamatan 

Dampelas, 

Kecamatan 

Balaesang Tanjung, 

Kecamatan Sindua, 

Kecamatan Labuan, 

Kecamatan dan 

Kecamatan 

Tanantovea. 

 

Kecamatan 

Banawa, 

Kecamatan Sindue, 

Kecamatan Labuan, 

Kecamatan 

Tanantovea, 

Kecamatan Sindue 

Tombusabora,  

Kecamatan  Sindue 

Tobata,  Kecamatan     

Sirenja, Kecamatan 

Balaesang Tanjung, 

Kecamatan 

Balaesang, 

Kecamatan Sojol 

dan Kecamatan 

Sojol Utara; 

Kecamatan Banawa 

dan Kecamatan 

Sindue 

Kecamatan Banawa 

dan Dampelas. 

 

Kecamatan 

Dampelas dan 

Kecamatan Sojol, 

Kecamatan Sirenja, 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

dan Kecamatan 

Balaesang; 

 

Kecamatan Sindue, 

Sirenja, Balaesang, 

Kecamatan Sojol 

dan Kecamatan 

Balaesang Tanjung 

 

Kecamatan 

Banawa, 

Kecamatan 

Tanantovea dan 

Kecamatan Labuan 

 

Kecamatan Banawa 

 

Kecamatan Banawa 

 

Kecamatan 

Dampelas. 

  Penanganan 

kawasan 

pertambangan 

batubara 

 

Kecamatan Sindue, 

Kecamatan Sindue 

Tobata dan 

Kecamatan Sindue 

Tombusabora. 

  
Dinas ESDM/ 

Swasta 
                    

  Penanganan 

kawasan 

pertambangan 

minyak dan gas bumi 

 

Blok Dampelas, 

Blok Balaesang 

Tanjung dan Blok 

Surumana. 

  
Dinas ESDM/ 

Swasta 
                    

  Penanganan 

Kawasan 

Penambangan Panas 

Bumi 

Kec. Balaesang, 

Sirenja, ,Sindue 

Tobata, Sindue 

Tambusabora, 

Labuan dan Kec. 

Tanantovea  

  
Dinas ESDM/ 

Swasta 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 2.10 Peruntukan 

Permukiman 

 

 
                       

 1. Rencana 

pengembangan 

kawasan permukiman 

baru 
 Kabupaten 16 kegiatan 

APBD Kab / 

SWASTA 

Dinas PUPR 

Dinas 

Perumahan , 

swasta, 

masyarakat 

                    

2. Rencana 

Pengembangan dan 

Peningkatan Jaringan 

Sarana dan Prasarana 

Dasar 

 Kabupaten 16 kegiatan 
APBD Kab / 

SWASTA 

Dinas PUPR 

umum, swasta, 

masyarakat 

                    

3. Rencana Peningkatan 

Kualitas Permukiman 

(Rehabilitasi, 

Revitalisasi, Refungsi, 

Peremajaan, Perbaikan) 

 Kabupaten 16 kegiatan 

APBN/ APBD 

Kab / 

SWASTA 

Kementerian 

PUPR, Dinas 

PUPR, Dinas 

Perumahan  

swasta, 

masyarakat 

                    

4. Perbaikan permukiman 

melalui Program 

Peremajaan Kampung 

(PPK) 
 Kabupaten 16 kegiatan 

APBD Kab / 

SWASTA 

Dinas PUPR, 

Dinas 

Perumahan  

swasta, 

masyarakat 

                    

 5. Penyusunan Rencana 

Pembangunan dan 

Pengembangan 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

(RP3KP) 

 Kabupaten 16 kegiatan 
APBD Kab / 

SWASTA 

Dinas 

Perumahan  
                    

 2.11 Kawasan Transportasi                         

 Rencana pengembangan 

pelabuhan dan sekitarnya 
Kecamatan 

Tanantovea, 
5 kegiatan 

APBN/ APBD 

Kab / 
Kementerian 

Perhubungan 
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Labuan, Sojol, Sojol 

Utara, dan Banawa. 

SWASTA Dinas 

Perhubungan  

 
2.12 Peruntukan Lainnya 

                        

 1. Kawasan Pertahanan 

dan Keamanan 

 Pemeliharaan 

bangunan dan 

fasilitas  

 

Kantor atau markas 

di Kabupaten 

Donggala, Patroli 

Pos Pengamat TNI 

Angkatan Laut 

(Posal) di Kec. 

Banawa dan Sojol 

Utara, Kompi senjata 

Batalion 711 Kec. 

Banawa Tengah 

4  kegiatan APBN Dephankam                     

2. Sektor Informal 

Pengaturan PKL pada 

kawasan perdagangan 

dan jasa 

 

Kawasan Perkotaan 

 

 

16 kegiatan APBD Kab 

Dinas PUPR, 

Dinas 

Perdagangan 

dan 

Perindustrian 

                    

3 
Perwujudan Kawasan 

Strategis Kabupaten 
                        

 3.1 Kawasan Strategis Dari 

Sudut Kepentingan 

Pertumbuhan Ekonomi 

                        

 a. Kawasan Agropolitan  

 Penyusunan rencana 

rinci 

 Perencanaan Kawasan 

 Pembangunan 

infrastruktur 

 Pemasaran 

 Pengelolaan Kawasan 

 Sojol 1 kegiatan 

APBD Kab 

 

BAPPEDA, Dinas 

PUPR, Dinas 

Pariwisata, 

Dinas Kelautan 

dan Perikanan, 

dan Dinas 

Pertanian 

                    

Balaesang dan Rio 

Pakava 
2 kegiatan                     
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 Program Utama Lokasi Besaran 
Sumber 

Pendana 

Instansi 

Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan 

I II III IV 

Tahun ke Tahun ke Tahun ke Tahun ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 b. Kawasan Pariwisata 

 Penyusunan rencana 

rinci 

 Perencanaan Kawasan 

 Pembangunan 

infrastruktur 

 Pemasaran 

 Pengelolaan Kawasan 

Banawa 1 kegiatan 

APBD Kab 

 

BAPPEDA, Dinas 

PUPR, Dinas 

Pariwisata, 

Dinas Kelautan 

dan Perikanan, 

dan Dinas 

Pertanian 

                    

Banawa Tengah, 

Balaesang Tanjung 

dan Dampelas 

3 kegiatan                     

 c. Kawasan Minapolitan 

 Penyusunan rencana 

rinci 

 Perencanaan Kawasan 

 Pembangunan 

infrastruktur 

 Pemasaran 

 Pengelolaan Kawasan 

Balaesang Tanjung 1 kegiatan 

APBD Kab 

 

BAPPEDA, Dinas 

PUPR, Dinas 

Pariwisata, 

Dinas Kelautan 

dan Perikanan, 

dan Dinas 

Pertanian 

                    

Banawa, Banawa 

Selatan dan Sojol 
3 kegiatan                     

 3.2 Kawasan Strategis Dari 

Sudut Kepentingan 

Sosial Budaya 

                        

  Pengembangan Kawasan 

Strategis Kabupaten Kota 

Tua 

Banawa 1 Kegiatan APBD Kab 

Dinas PUPR 

BAPPEDA dan 

Dinas 

Pariwisata 

                    

 


