
  

 

 
 

 

 

 

GUBERNUR BALI 

 

 

Bali, 28 Agustus 2020 
 
Nomor : 650/8514/TRP/PUPRKIM  K e p a d a 
Sifat : Biasa   
Lampiran : 1 (satu) gab. Yth. Menteri Agraria  
Hal : Rekomendasi Pemberian Persetujuan   Dan Tata Ruang /  
  Substansi Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tabanan tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 
2012-2032 

 Kepala BPN RI 
 
di - 
    Jakarta 

 
  

Menunjuk Surat Bupati Tabanan Nomor 666/3709/DPUPRPKP         

tanggal 30 Oktober 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan, dengan ini kami sampaikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa 

penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana 

tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih 

dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah 

mendapatkan rekomendasi Gubernur. 

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 telah 

dikonsultasikan dan dibahas beberapa kali bersama Tim Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Bali yang dihadiri oleh Wakil 

Pemerintah Kabupaten Tabanan.  

3. Hasil konsultasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka “2” 

telah ditindaklanjuti, terakhir melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tabanan Nomor 666/3834/DPUPRPKP tanggal 7 Agustus 2020 Perihal 

Hasil Evaluasi Substansi Raperda ke-3 tentang Perubahan Atas RTRW 

Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032. 

 

 





fLampiran Surat 
Nomor  :  650/8514/TRP/PUPRKIM 
Tanggal  :  28 Agustus 2020 
 
 

Catatan Penyempurnaan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 - 2032 

 
Muatan Evaluasi Tahap I  Evaluasi Tahap II Evaluasi Tahap III Evaluasi Tahap IV 

Menimbang - Point a, agar tidak disadur sama 
persis…disesuaikan dengan lingkup kabupaten 
Tabanan yang melatar belakangi dasar revisi 

- Sudah diakomodir -  -  

Ketentuan Umum  - Agar menyesuaikan perubahan nomenklatur 
yang terdapat pada  Permen ATR/BPN Nomor 
1 Tahun 2018, contoh :  

 Kawasan Peruntukan Lindung 

 Kawasan Peruntukan Budidaya 

 dst mengikuti hirarki tanpa frase 
peruntukan, kecuali kawasan industri  

Masih terdapat nomenklatur yang 
tidak sesuai dengan Permen 
ATR/BPN Nomor         1 Tahun 
2018  

- Sudah di akomodir  -  

Pasal 5 - Agar lebih menekankan Nangun Sat Kerthi 
Loka Bali 
 

- Sudah diakomodir  -  -  

Pasal 6 - Terdapat perbedaan luas daratan pada shp 
dan batang tubuh  

- Sudah diakomodir  -  -  

Pasal 9 - Agar mengakomodasi Kebijakan Provinsi (Visi 
dan Misi Gubernur Bali, Nangun Sat Kerthi 
Loka Bali)  

- Sudah diakomodir  -  -  

Pasal 14 - Frasa “KDTWK” diubah menjadi Kawasan 
Strategis Pariwisata Daerah Khusus (KSPDK)  

- Sudah diakomodir  -  -  

Pasal 18 - Ayat (6) dan (7) Sistematika penyusunan / 
teknik legal drafting agar disempurnakan 
sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, 
yaitu: 
Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan 

- Sudah diakomodir  -  -  



Muatan Evaluasi Tahap I  Evaluasi Tahap II Evaluasi Tahap III Evaluasi Tahap IV 

rincian yang mendetail, rincian itu ditandai 

dengan angka 1), 2), dan seterusnya. 

Contoh: 

 (1) … . 
 (2) ….: 

a. …; 
b. …; (dan, atau, dan/atau) 
c. …: 

1. …; 
2. …; (dan, atau, dan/atau) 
3. …: 

Pasal 19  - Ayat (1) agar mengacu pada Permen ATR/BPN 

Nomor 1 Tahun 2018 “Sistem Jaringan 

Transportasi” meliputi : 

 Sistem Jaringan Transportasi Darat  

 Sistem Jaringan Transportasi Laut  

 Sistem Jaringan Transportasi Udara 

- Ayat (2) agar mengacu pada Permen ATR/BPN 

Nomor 1 Tahun 2018 “Sistem Jaringan 

Transportasi Darat” meliputi : 

 Sistem Jaringan Jalan  

 Sistem Jaringan Kereta Api 

 Sistem Jaringan Sungai, Danau Dan 

Penyebrangan  

- Sudah diakomodir  -  -  

Pasal 20 - Agar mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 1 

Tahun 2018 diubah  menjadi “Sistem Jaringan 

Jalan” 

- Terminal penumpang, terminal barang dan 

jembatan timbang menjadi bagian dari sistem 

jaringan transportasi darat  

- sistem jaringan jalan agar 

dibedakan eksisting maupun 

rencana 

 

- tidak ada ayat yang 

menjelaskan terkait terminal 

- agar mengakomodir terminal 

penumpang tipe B sesuai Pasal 23 

Ayat (8) huruf b Perda 3 Tahun 2020 

 terminal dan/atau simpul transit 

Pupuan di Kabupaten Tabanan 

- Ayat 1 huruf a nomor 3 : tidak 

ada jalan tol eksisting di 

Kabupaten Tabanan, yang ada 

rencana jalan tol yang telah 

diakomodir pada ayat 11  

-  



Muatan Evaluasi Tahap I  Evaluasi Tahap II Evaluasi Tahap III Evaluasi Tahap IV 

- Konfirmasi terkait jalan bebas hambatan Kuta-

Tanah Lot-Soka agar menyesuaikan dengan 

Draft Revisi RTRWP Bali  

- Berdasarkan Permen 13 tahun 2017 agar 

menambahkan ruas :   

 pekutatan-lovina 

 pekutatan seririt  

- Untuk sitem jaringan jalan agar dibedakan 

eksisting maupun rencana 

penumpang dan terminal 

barang  

- agar mengakomodir kebijakan 

provinsi terkait jalan bebas 

hambatan antar kota : 

• Gilimanuk-Negara-

Pekutatan-Soka-Mengwi 

• Soka-Celukan Bawang 

- Ayat 3 huruf d : pada perda 3 

tahun 2020 nama ruas jalan 

tersebut adalah Bts Kota 

Tabanan – Mengwitani (1,5 km) 

dan terletak diluar kabupaten 

Tabanan 

- Ayat 3 huruf e : pada perda 3 

tahun 2020 nama ruas jalan ini 

adalah Jalan Ahmad Yani – 

Jalan Udayana – Batas Kota 

Tabanan  

- Ayat 7 : belum mengakomodir 

ruas ‘Jln. Batukaru – Sp. Buruan’ 

yang memiliki panjang 8,31 km. 

lampiran VI.d perda 3 tahun 

2020 (ruas ini tidak sama dengan 

ruas Sp. Buruan – Batukaru yang 

memiliki panjang 11,42 km) 

- Ayat 13 huruf e : belum ada frase 

‘dikembangkan setelah melalui 

kajian’ sebagaimana tercantum 

pada pasal 23 ayat 8 perda 3 

tahun 2020 

Pasal 22 - Terminal Penumpang merupakan bagian dari 

sistem jaringan jalan  

- Tidak ada lagi terdapat terminal Tipe B, agar di 

cross check kembali dengan peta shp  

- Agar melengkapi titik lokasi terminal pada peta 

shp  

- Terminal Penumpang dan 

Terminal Barang merupakan 

bagian dari sistem jaringan 

jalan  

 

 

- sudah diakomodir  -  



Muatan Evaluasi Tahap I  Evaluasi Tahap II Evaluasi Tahap III Evaluasi Tahap IV 

- Agar melengkapi titik lokasi 

terminal (tidak ada titik 

terminal rencana) pada peta 

shp 

Pasal 23 - Sistem jaringan perkeretaapian merupakan 

bagian dari  sistem transportasi darat 

- Agar mengakomodir rencana trase 

pengembangan kereta api  

- agar mengakomodir kebijakan 

provinsi berupa trase 

pengembangan kereta api  

- agar melampirkan shp jaringan 

kereta api  

 

- sudah diakomodir 

Pasal 24 - Pada Kepmen ESDM No 1567 K/21/MEM/2018 

tentang Pengesahan Rencana Usaha 

Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2018-

2027 terdapat beberapa pengembangan yaitu GI 

Baturiti  

- Agar mengakomodir rencana pengembangan 

Gardu Induk 500/20 kv di Baturiti  

- Agar mengakomodir jaringan transmisi 150Kv 

yang mencakup : 

 Baturiti-Payangan;  

 Kapal-Baturiti; 

 Pemaron-Baturiti 

- Agar melihat kembali terkait jaringan 

ketenagalistrikan pada Draft Raperda Perubahan 

RTRWP Bali Pasal 33 

- frase pembangkit listrik tenaga 

(PLT) baru agar diubah 

menjadi pembangkit tenaga 

listrik baru  

- PLTM Telagawaja agar 

dihapus  

- agar melihat kembali kesesuaian 

dengan Pasal 33 Perda 3 Tahun 

2020  

- agar di crosscheck kembali 

terkait  penulisan nama jaringan 

sebagaimana tercantum pada 

Perda 3 Tahun 2020 (misal : 

kurang kV, salah nama, dll) 

 

Pasal 25  - Peningkatan dan pengembangan Sentral 

Telepon Digital (STD) mencakup: STD Baturiti, 

STD Tabanan dan STD Pupuan  di Kabupaten 

Tabanan  

- Agar mengakomodir kebijakan provinsi : jaringan 

wifi ke seluruh wilayah dikembangkan untuk 

menyediakan akses internet ke seluruh desa di 

- Sudah diakomodir -  



Muatan Evaluasi Tahap I  Evaluasi Tahap II Evaluasi Tahap III Evaluasi Tahap IV 

seluruh wilayah 

Pasal 26  - Ayat (2) huruf d merupakan bagian dari sistem 

jaringan sumber daya air kabupaten  

- Ayat (2) huruf e,f dan g merupakan bagian dari 

prasarana sumber daya air  

- tidak terdapat ayat yang 

menjelaskan tentang jaringan 

pengelolaan air baku untuk air 

bersih  

- agar mengakomodir Pasal 37 Ayat 

(4) huruf b Perda 3 Tahun 2020 pada 

Ayat (7a) 

- sudah diakomodir 

Pasal 27  - Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan 

lingkungan agar diubah menjadi sistem 

prasarana lainnya  

- Agar ditambahkan ayat guna menjelaskan 

potensi limbah bahan berbahaya dan beracun 

(B3)  

- agar dibuatkan peta shp yang termasuk lingkup 

dari SPAM  

- agar dibuatkan titik lokasi instalasi pengelolaan 

air minum (IPA) 

- agar dibuatkan pengelolaan sampah/TPA 

- agar melengkapi titik lokasi 

TPA dan TPS (karena masih 

terdapat TPS 3R) 

- sudah diakomodir -  

Pasal 28 - Ayat (3) pada Kawasan Peruntukan Budidaya 

agar memperhatikan perubahan nomenklatur 

pada Permen Nomor 1 Tahun 2018   

- Kawasan peruntukan fasilitas penunjang 

permukiman menjadi bagian kawasan 

permukiman  

- Kawasan peruntukan fasilitas 

penunjang permukiman di 

drop menjadi kawasan 

permukiman 

- legenda  peta rencana pola 

ruang yang menyebutkan 

Kawasan Strategis agar di 

drop  

- luas kawasan budidaya tidak sinkron -  

Pasal 30  - Perubahan penyesuaian luas hutan lindung 

sesuai SK.6022/MENLHK-

PTKL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 Nopember 

2017 agar dikoordinasikan dan disesuaikan 

dengan peta shp  

- Perlu melihat kembali SK Peta 

Perkembangan Pengukuhan 

Kawasan Hutan Provinsi Bali  

terutama luas Kawasan Hutan 

yang ada di Wilayah 

Kabupaten Tabanan.   

- sudah diakomodir  -  



Muatan Evaluasi Tahap I  Evaluasi Tahap II Evaluasi Tahap III Evaluasi Tahap IV 

 

Pasal 38 -  -  -  - Ayat 1 : ketentuan ini berisi 

tentang arahan sempadan 

jurang, akan lebih baik 

ditempatkan pada ketentuan 

umum peraturan zonasi 

Pasal 39  - sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, 

sempadan pantai, kawasan sekitar danau dan 

kawasan sekitar waduk telah dihitung dalam 

kawasan perlindungan setempat , di crosscheck 

kembali agar tidak terjadi double counting  

- Agar di cross check kembali bagian dari RTH 

Publik  

- Pasal 34-37 agar di 

crosscheck kembali : 

Sempadan pantai, sempadan 

sungai, danau dan waduk 

agar tidak dihitung double 

cukup di hitung dalam 

menguraikan kawasan 

perlindungan setempat  

- sudah diakomodir  -  

Pasal 39   - perlu adanya penjabaran 

upaya untuk meningkatkan 

RTH 30% 

- sudah diakomodir  -  

Pasal 40 - TWA merupakan bagian dari Kawasan 

Pelestarian wisata alam 

- Sudah diakomodir  -  -  

Pasal 41 
- - 

- agar mencantumkan luasan 

kawasan rawan bencana 

- sudah diakomodir  

Pasal 43 

- - 

- agar melihat kembali dan 

mengakomodir Pasal 47A Perda 3 

Tahun 2020 

- sudah diakomodir  

Pasal 44 - Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat 

untuk konservasi dalam bentuk kebun raya di 

luar kawasan hutan diarahkan di kawasan Pura 

Dalem Balingkang terdapat di Kabupaten Bangli, 

Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, 

Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung dan 

- Sudah diakomodir  -  -  



Muatan Evaluasi Tahap I  Evaluasi Tahap II Evaluasi Tahap III Evaluasi Tahap IV 

Kabupaten Karangasem  agar ditetapkan 

lokasinya 

Pasal 45  - Agar menyesuaikan luasan pada batang tubuh 

dan peta shp  

- Kawasan perkebunan dan holtikultura agar 

dibedakan 

- Agar ditambahkan ayat guna menjelaskan KP2B, 

terdapat penetapan luas KP2B agar 

menyesuaikan dengan Kepmen ATR/BPN No. 

399/KEP-23.3/X/2018 Luas lahan baku minimal 

sawah nasional  

- Berdasarkan Permen Nomor 1 Tahun 2018, Di 

dalam kawasan pertanian dapat ditetapkan 

luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (KP2B), persebaran KP2B dimuat 

dalam RTR Kabupaten, penunjukan kawasannya 

dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan 

akan ditampalkan (overlay) dengan peta rencana 

pola ruang.  

- Sudah diakomodir  - agar mencantumkan luasan 

kawasan pertanian pada lampiran 

- sudah diakomodir 

Pasal 50  - Ayat (6) frase peruntukan pada Kawasan 

Peruntukan Perikanan dihilangkan 

- Sudah diakomodir -  -  



Muatan Evaluasi Tahap I  Evaluasi Tahap II Evaluasi Tahap III Evaluasi Tahap IV 

Pasal 51  - Ayat (1) agar memperhatikan perubahan 

Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) 

diubah menjadi KSPDK  

- Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2011 

penjabaran DTW meliputi DTW Alam, DTW 

Budaya, dan DTW Buatan  

- Ketiga jenis Daya Tarik Wisata dapat 

dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub 

jenis atau kategori kegiatan wisata sebaiknya 

dipenjelasan (contoh : wisata agro, wisata 

budaya, dll)  

- Kawasan pariwisata 

sebagaimana dimaksud 

meliputi:  

a. Kawasan Pariwisata 

b. Daya Tarik Wisata  

- Kawasan Strategis pada 

Kawasan Pariwisata di drop  

- agar mencantumkan sebaran 

kawasan pariwisata  

- Kawasan Strategis Provinsi pada 

Kawasan pariwisata Ayat (3) dan (4) 

agar di hapus karena telah 

dijelaskan pada Kawasan Strategis  

- Agar mencantumkan  luasan dari 

kawasan pariwisata  

- cross check kembali terkait luasan 

kawasan pariwisata pada pasal 51 

karena yg terhitung luasnya adalah 

KSPD 

- sudah diakomodir  

Pasal 56 - Melihat kembali kesesuaian Kawasan 

pertahanan dan keamanan dengan Permen 68 

tahun 2014  

 

- Sudah diakomodir  -  -  

Pasal 54 - Frase rencana pola ruang pada rencana pola 

ruang kawasan permukiman agar dihilangkan  

- Sudah diakomodir - agar mencantumkan luas 

permukiman pada lampiran 

- sudah diakomodir  

Pasal 58  - Agar menyesuaikan dengan perubahan 

nomenklatur menjadi Kawasan Strategis 

Pariwisata Daerah (KSPD) dan Kawasan 

Strategis Pariwisata Daerah Khusus (KSPDK) 

- Ayat (3) huruf a agar menyesuaikan menjadi :  

 KSPD Soka  

 KSPD Tanah Lot  

 KSPDK Bedugul Pancasari  

 

- Sudah diakomodir  -  -  



Muatan Evaluasi Tahap I  Evaluasi Tahap II Evaluasi Tahap III Evaluasi Tahap IV 

- Ayat (3) huruf b agar diubah menjadi Kawasan 

Tempat Suci Pura Batukaru 

Pasal 59 -  -  -  - Agar di crosscheck kembali 

Desa Baturiti, Desa Tua dan 

Desa Prtiga masuk kedalam 2 

kawasan strategis 

Shp  - Agar melengkapi peta shp sesuai dengan 

muatan raperda 

- Perlu melihat kembali konsistensi luasan antara 

batang tubuh dan peta shp  

- cross check  pengelompokan peruntukan pada 

attribute tabel pola ruang  

- kawasan pertahanan keamanan merupakan 

bagian dari rencana pola ruang 

- agar menyesuaikan Kawasan Strategis 

Kabupaten baik penamaan dan kesesuaian 

dengan batang tubuh 

- perlu melihat konsistensi 

luasan antara batang tubuh 

dan peta shp 

- masih terdapat “must not have 

gaps” pada rencana pola 

ruang 

 

- agar di crosscheck kembali terdapat 

luasan sungai pada lampiran tapi 

tidak tercantum pada batang tubuh 

 

 

- RTHK dalam batang tubuh 

masuk kedalam ‘Kawasan 

Perlindungan Setempat’, pada 

peta tidak tersendiri. 

 

 
 
 


