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Bab 1 

Pendahuluan 
 

1.1. Latar Belakang 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program. Salah satu kewajiban penyusunan KLHS ini adalah pada 

tahap penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya. Lebih lanjut, KLHS 

dalam bidang tata ruang dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 

dan keselamatan masyarakat, serta ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032, maka RTRW dapat ditinjau 

1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali terhadap tata ruang merupakan bagian 

dari upaya memperbaiki RTRW Kabupaten Kudus agar dapat digunakan sebagai acuan untuk 

pemanfataan ruang/ pengembangan wilayah kabupaten sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat 

diwujudkan. Selain itu peninjauan kembali RTRW juga terkait dengan dinamika pembangunan 

yang terjadi serta upaya sinkronisasi kegiatan pembangunan daerah dengan provinsi dan 

nasional. 

Berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Kudus, maka perlu 

untuk dilakukan revisi. Beberapa isu penting yang melatarbelakangi perlunya dilakukan revisi 

RTRW Kabupaten Kudus antara lain perlunya adanya penyesuaian terkait luas dan batas 

administrasi, kurang sesuainya kondisi yang ada saat ini dengan rencana pola ruang yang 

tertuang dalam Perda No. 16 tahun 2012 serta adanya dinamika pembangunan dan perubahan 

kondisi lingkungan strategis yang terjadi di Kabupaten Kudus. Dinamika pembangunan di 

Kabupaten Kudus yang memberikan pengaruh besar terhadap tata ruang antara lain adalah 

program strategis nasional seperti rencana jalan tol Demak – Tuban dan reaktivasi jalur kereta 

api. Selain itu adanya tuntutan kebutuhan lahan terbangun untuk pengembangan kawasan 

peruntukan industri dan permukiman baik perkotaan maupun perdesaan. Beragam isu penting di 

atas pada akhirnya perlu adanya penyesuaian rencana struktur dan pola ruang Kabupaten Kudus 

yang tidak hanya mengakomodasi kondisi saat ini tetapi juga kebutuhan pada masa yang akan 

datang sampai dengan tahun 2032. 

Berdasarkan kondisi di atas maka RTRW Kabupaten Kudus tahun 2012 – 2032 perlu 

dilakukan revisi. Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan penyusunan Materi Teknis 

Revisi RTRW Kabupaten Kudus yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan Naskah Akademis 

dan Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Kudus 2012 – 2032. Mengacu pada 

ketentuan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan 

diintegrasikan ke dalam Revisi RTRW tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2019 ini 

Pemerintah Kabupaten Kudus mengadakan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) terhadap Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bermanfaat 
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untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) telah memperhatikan 

aspek keberlanjutan terutama secara lingkungan agar dapat menghindarkan atau  mengurangi  

dampak  negatif yang ditimbulkan dari KRP yang ada dalam Revisi RTRW. Dalam hal ini, 

KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, yang mana kebijakan, rencana 

dan/atau program (KRP) menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang 

berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-

2032 ini adalah : 

1. Untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana dan program (KRP) yang termuat di dalam 

Revisi RTRW Kabupaten Kudus telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan yakni : 

a. saling ketergantungan (interdependency), yaitu meliputi saling ketergantungan antar 

wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem;  

b. prinsip keseimbangan (equilibrium), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan 

ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan  

c. prinsip keadilan (justice) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan 

baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.  

2. Meningkatkan kualitas Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Kudus sebagai upaya dalam 

melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

1.3. Ruang Lingkup  

1.3.1. Lingkup Wilayah 

Lingkup wilayah kegiatan Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 

2012-2032 yaitu seluruh wilayah administrasi Kabupaten Kudus. 

 

1.3.2. Lingkup Materi 

Lingkup materi penyusunan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 meliputi :  

1. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program  

Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program dilaksanakan proses sebagai 

berikut :  

a. Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis Berkelanjutan;  

Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis Berkelanjutan dilakukan dengan cara :  

1) Mengumpulkan isu pembangunan berkelanjutan melalui telaah literatur, Focus 

Discussion Group, curah pendapat Kelompok Kerja;  

2) Memusatkan isu-isu pembangunan berkelanjutan (pelingkupan isu) dengan cara :  

a) Melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab akibat dengan 

memperhatikan isu lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan dan 

lintas waktu;  

b) Melakukan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk 

pengayaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan;  

c) Melakukan konfirmasi data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.  

3) Melakukan telaah cepat hasil pelingkupan dengan mempertimbangkan :  
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a) karakteristik wilayah yang ditelaah dalam bentuk spasial (misalnya dengan 

menggunakan peta Rupa Bumi, peta rencana tata ruang, dan peta tutupan lahan;  

b) tingkat pentingnya potensi dampak; 

c) keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan.  

4) Membuat perkiraan tentang :  

a) tingkat pentingnya potensi dampak, berdasarkan indikasi cakupan wilayah dan 

frekuensi/intensitas dampak; 

b) keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil telaah sebab-

akibatnya  

5) Memutuskan isu yang strategis dan prioritas, antara lain dapat dengan menyusun 

daftar pendek yang telah memperhatikan hasil konsultasi kepada masyarakat dan 

telah dikonfirmasikan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.  

b. Identifikasi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi 

mempengaruhi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan 

Dilakukan dengan tujuan menentukan materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau 

Program (KRP) yang perlu ditelaah pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan hidup 

dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :  

1) penurunan atau terlampauinya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup untuk pembangunan;  

2) penurunan kinerja layanan jasa ekosistem;  

3) peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, atau 

kebakaran hutan dan lahan;  

4) penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam;  

5) penurunan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;  

6) peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;  

7) peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan sekelompok 

masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;  

8) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau  

9) ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang 

dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.  

c. Analisis Pengaruh Kebijakan, rencana dan/atau Program (KRP) 

Dilakukan guna mengetahui pengaruh kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) 

terhadap kondisi lingkungan hidup dengan mempertimbangkan hasil identifikasi dan 

perumusan isu pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis paling sedikit memuat kajian:  

1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;  

2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;  

3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;  

4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;  

5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan  

6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.  

2. Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program.  

Menentukan rumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang 



 
KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 I-4 

berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, yang berupa :  

a. Perubahan tujuan atau target;  

b. Perubahan strategi pencapaian target yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan 

berkelanjutan;  

c. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi lebih yang memenuhi pertimbangan 

pembangunan berkelanjutan;  

d. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan 

berkelanjutan;  

e. Penundaan, perbaikan urusan, atau perubahan prioritas pelaksanaan Kebijakan, Rencana 

dan/atau Program;  

f. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi 

ekosistem; dan/atau  

g. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup.  

3. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan  

Rekomendasi perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau 

Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan memuat :  

a. Materi perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program; dan  

b. Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya 

tampung Lingkungan Hidup beserta tindak lanjutnya.  

4. Pendokumentasian Dokumen KLHS. 

 

1.4. Tahapan dan Metode KLHS 

1.4.1. Metode, Teknik, Rangkaian Langkah-langkah dan Hasil Pengkajian Pengaruh 

KRP Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup 

1.4.1.1. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan 

Identifikasi dan perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dilakukan untuk 

menentukan isu-isu yang pembangunan berkelanjutan strategis yang dilakukan melalui tahapan 

sebagai berikut:  

a) Pengumpulan isu pembangunan berkelanjutan melalui telaah literatur, curah pendapat 

dengan POKJA KLHS dan konsultasi publik.  

b) Pemusatan isu pembangunan berkelanjutan melalui tahapan 

 Melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab-akibat dengan memperhatikan 

isu lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan dan lintas waktu 

 Konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman 

 Konfirmasi dari data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Berikut adalah tabulasi yang digunakan dalam penilaian isu pembangunan 

berkelanjutan. Pemilihan isu pembangunan berkelanjutan dipilih dari isu pembangunan 

berkelanjutan yang telah dipusatkan dan memenuhi nilai 2 – 4 dari 4 kriteria di bawah. 
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No. ISU PB 
Lintas  

Sektor 

Lintas 

Wilayah 

Lintas 

Pemangku 

Kepentingan 

Lintas  

Waktu 
PENILAIAN 

1 Isu PB yang telah dipusatkan 1     4 

2 
Isu PB yang telah dipusatkan 2, 

dst … 
- -  - 1 

 

c) Telaah cepat hasil pelingkupan yang mempertimbangkan unsur paling sedikit: 

 karakteristik wilayah yang ditelaah dalam bentuk spasial (misalnya dengan 

menggunakan peta Rupa Bumi, peta rencana tata ruang, dan peta tutupan lahan  

 tingkat pentingnya potensi dampak  

 keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan  

 

Berikut adalah tabulasi yang digunakan dalam pemilihan isu pembangunan 

berkelanjutan strategis. Sejauh ini muatan RPPLH belum digunakan karena dari tingkat nasional, 

provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki RPPLH. Penilaian terhadap isu pembangunan 

berkelanjutan strategis adalah yang memiliki nilai antara 3 – 5 berdasarkan pemilihan di bawah. 

 

No. 

ISU 

PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 

Deskripsi Isu PB 

K
a
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k
te

ri
st
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il
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y
a

h
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e
n

ti
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n
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 D
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u
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 d
e
n
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a

n
 

K
R

P
 

R
P

P
L

H
 

K
L

H
S

 d
i 

A
ta
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y

a
 

P
E

N
IL

A
IA

N
 

1 Isu PB 1      - - 4 

2 Isu PB 2    -  -  4 

 

d) Membuat perkiraan tentang : 

 tingkat pentingnya potensi dampak, berdasarkan indikasi cakupan wilayah dan 

frekuensi/intensitas dampak.  

 keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil telaah sebab-akibatnya  

e) Memutuskan isu yang strategis dan prioritas yang telah dikonfirmasi dengan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan dan melalui konsultasi publik. 

Berikut adalah tabel untuk menilai isu pembangunan berkelanjutan prioritas dengan 

deskripsi dan pembobotan terhadap 10 muatan yang meliputi (1) daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup, (2) dampak terhadap lingkungan hidup, (3) jasa ekosistem, 

(4) cakupan wilayah bencana, (5) penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam, 

(6) ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, (7) peningkatan kerentanan dan 

adaptasi perubahan iklim, (8) peningkatan jumlah penduduk miskin, (9) peningkatan 

risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan (10) ancaman kawasan tertentu secara 

tradisional dan masyarakat adat.  

 

Penilaiannya menggunakan angka 1 – 5 yang menunjukkan tidak berpengaruh (1) 

sampai dengan sangat berpengaruh (5). Isu pembangunan berkelanjutan paling prioritas dipilih 
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dari total nilai yang besar sampai dengan terkecil. Penilaian pada masing-masing muatan 

didahului deskripsi untuk masing-masing isu pembangunan berkelanjutan strategis dan prakiraan 

dampaknya. 

Daftar Isu PB 

Strategis 
D

3
T

L
H

 

D
a
m

p
a
k

 L
H

 

J
a
sa

 E
k

o
si

st
e
m

 

C
a
k

u
p

a
n

 B
e
n

c
a
n

a
 

M
u

tu
 S

D
A

 

B
io

d
iv

e
r
si

ty
 

P
er

u
b

a
h

a
n

 I
k

li
m

 

M
a
sy

. 
M

is
k

in
 

K
e
se

h
a
ta

n
 M

a
sy

 

K
a
w

a
sa

n
 A

d
a
t 

Isu PB strategis 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 

Isu PB strategis 2 5 5 4 4 4 3 4 3 1 1 

 

 

1.4.1.2. Identifikasi Materi Muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang 

Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup 

Tahap ini bertujuan untuk menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program 

RTRW Revisi Kabupaten Kudus yang berpotensi berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup. 

Pemilihan muatan KRP Revisi RTRW dilakukan melalaui penapisan terhadap tujuan, kebijakan, 

strategi, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang melalui 2 tahap yaitu: 

a) Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang perlu ditelaah pengaruhnya terhadap kondisi 

lingkungan hidup dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

 penurunan atau terlampauinya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup untuk pembangunan;  

 penurunan kinerja layanan jasa ekosistem;  

 peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, atau 

kebakaran hutan dan lahan;  

 penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam;  

 penurunan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;  

 peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;  

 peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan sekelompok 

masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;  

 peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau  

 ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang 

dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.  

Penapisan dengan menggunakan penilaian ada dampak negatif (√) atau tidak ada (-). 

Muatan KRP RTRW yang dipilih jika memiliki dampak negatif meskipun hanya satu dari 

sembilan muatan di atas. 
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No KRP 

Penjelasan KRP 

dalam Draf 

Perda RTRW D
3
T

L
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Dampak 

K.1 Tujuan Penataan Ruang Deskripsi √ √ √ √ √ - - - - 5 

R.1 Rencana Struktur Ruang            

 Rencana Jaringan 

Transportasi 

Deskripsi √ √ √ √ √ √ - √ - 7 

 Dst … Deskripsi           

 

b) KRP terpilih dari penapisan dengan 9 muatan di atas selanjutnya dinilai dampaknya 

terhadap isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang telah dihasilkan dari tahap 

sebelumnya. Penilaian menggunakan tanda (+) jika muatan KRP memberikan dampak 

positif terhadap isu PB prioritas dan (-) jika muatan KRP memberikan dampak negatif 

terhadap isu PB prioritas, sedangkan muatan KRP yang tidak terkait secara langsung 

dengan isu PB prioritas diberi tanda (0). Total dampak adalah penjumlahan dari setiap 

penilaian terhadap isu PB prioritas yang selanjutnya dipilih muatan KRP Revisi RTRW 

yang memiliki total dampak negatif. 

 

No KRP 

Penjelasan 

KRP dalam 

Draf Perda 

RTRW 
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D
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 …
 

Dampak 

K.1 Tujuan Penataan Ruang Deskripsi + + + - - - 0 0  0 

R.1 Rencana Struktur Ruang            

 Rencana Jaringan 

Transportasi 

Deskripsi - - - + + - - 0  3- 

 Dst … Deskripsi           

 

1.4.2. Metode, Teknik, Rangkaian Langkah-Langkah dan Hasil Perumusan Alternatif 

Muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program 

Seperti yang tertuang dalam Permen LHK No. 69 tahun 2017, alternatif penyempurnaan 

kebijakan, rencana, dan/atau program berupa : 

 perubahan tujuan atau target; 

 perubahan strategi pencapaian target; 

 perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi 

pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan; 
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 perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan 

Berkelanjutan; 

 penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan; 

 pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan 

fungsi ekosistem; dan/atau 

 pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup. 

 

Kemudian hasil perumusan alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program dijadikan 

dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, 

dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

  

Alternatif penyempurnaan didasarkan pada: 

 manfaat yang lebih besar 

 risiko yang lebih kecil 

 kepastian keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang rentan terkena dampak 

 mitigasi dampak dan risiko yang lebih efektif. 

 

Pemilihan alternatif dengan mempertimbangkan 

 mandat, kepentingan, atau kebijakan nasional yang harus diamankan 

 situasi sosial-politik 

 kapasitas kelembagaan pemerintah; 

 kapasitas dan kesadaran masyarakat; 

 kesadaran, ketaatan dan keterlibatan dunia; 

 kondisi pasar dan potensi investasi. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dokumen Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus 

Tahun 2012-2032 yaitu sebagai berikut : 

 

Bab 1  Pendahuluan 

 bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup (luas wilayah dan 

materi), serta sistematika penulisan dokumen KLHS. 

 

Bab 2  Profil Kabupaten Kudus 

 Bab ini menguraikan profil Kabupaten Kudus mencakup kondisi geografi dan 

lingkungan, kondisi ekonomi dan kondisi sosial budaya. 
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Bab 3  Identifikasi Kebijakan, Rencana dan Atau Program (KRP) 

 Bab ini menguraikan tentang garis besar muatan materi dari rancangan Revisi RTRW 

Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032. 

 

Bab 4   Pengkajian Pengaruh KRP Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup 

 Bab ini menguraikan tentang pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau 

program terhadap kondisi lingkungan, yang meliputi : identifikasi perumusan isu 

pembangunan berkelanjutan, identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, 

dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi 

lingkungan dan analisis pengaruh hasil identifikasi. 

 

Bab 5  Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, Dan/Atau 

Program 

 Bab ini menguraikan tentang rumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, 

Rencana, dan /atau Program. 

 

Bab 6  Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Untuk Pengambilan Keputusan 

Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program Yang Mengintegrasikan Prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan 

 Bab ini menguraikan tentang rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan 

kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. 

 

 

 

 



 

 
KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 II-1 

Bab 2 

Profil Kabupaten Kudus 
 

2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi 

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian 

utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. 

Sedangkan luas menurut pemetaan yang telah di sahkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) 

adalah 44.708,96 Ha. Kabupaten Kudus terletak di antara 4 (empat) kabupaten yaitu di 

Kabupaten Jepara, Pati, Grobogan serta Demak. Secara geografis Kabupaten Kudus terletak pada 

posisi 110°36’ dan 110°50’ BT dan antara 6°51’ dan 7°16’ LS. Posisi Kabupaten Kudus sangat 

strategis yaitu terletak pada jalur perekonomian nasional yang merupakan perlintasan Jalan 

Nasional Pantura. Wilayah administratif Kabupaten Kudus berbatasan dengan: 

 Sebelah Utara  : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati 

 Sebelah Timur  : Kabupaten Pati 

 Sebelah Selatan  : Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan 

 Sebelah Barat  : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak 

Wilayah Kabupaten Kudus terdiri atas 9 Kecamatan, yang terbagi dalam 9 kelurahan 

dan 123 Desa. Desa dan kelurahan tersebut dengan 434 dukuh, 716 RW dan 3.771 RT. 

 

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus 

No. Kecamatan 
Luas Wilayah 

(Ha) 
Desa Kelurahan Dukuh RW RT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Kaliwungu 3.271 15 0 48 67 442 

2 Kota 1.047 16 9 34 110 497 

3 Jati 2.630 14 0 52 79 386 

4 Undaan 7.177 16 0 33 63 357 

5 Mejobo 3.677 11 0 33 69 341 

6 Jekulo 8.292 12 0 45 85 445 

7 Bae 2.332 10 0 38 51 285 

8 Gebog 5.506 11 0 80 82 435 

9 Dawe 8.584 18 0 71 110 583 

Kabupaten Kudus 42.516 123 9 434 716 3.771 
Sumber : SIPD – Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2019  

 

2.1.1 Kondisi Topografi  

Kabupaten Kudus sebagian besar terdiri dari bentuk lahan asal vulkanik yaitu 

Gunungapi Muria. Ketinggian wilayah yang berkisar antara 5-1600 m di atas permukaan air laut. 

Wilayah yang memiliki ketinggian terendah, yaitu 5 meter di atas permukaan air laut berada di 

Kecamatan Undaan. Wilayah dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe, yang 

berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. 
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Sumber : DPU-PR Kabupaten Kudus 

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kudus 
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Sumber : DPU-PR Kabupaten Kudus 

Gambar 2.2. Peta Morfologi (Bentuk Lahan) Kabupaten Kudus
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Sedangkan berdasarkan kemiringan lereng, Kabupaten Kudus sebagian besar terdiri dari 

lereng yang datar. Pembagian kelas berdasarkan kemiringan lereng yaitu sebagai berikut: 

a. Kelerengan 0-8%. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Undaan, Kecamatan Kota, 

Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo, sebagian Kecamatan Jekulo, 

Kecamatan Gebog dan Kecamatan Bae. 

b. Kelerengan 8-15%. Berupa dataran koluvial dengan relief landai terdapat di sebagian 

Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan 

Mejobo. 

c. Kelerengan 15-25%. Memiliki bentuk lahan berupa perbukitan struktural dengan relief 

bergelombang dan agak curam terdapat di Kecamatan Dawe dan Gunung Pati Ayam bagian 

Timur. 

d. Kelerengan 25-45%. Memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief berbukit 

kecil dan curam terdapat di daerah Gunung Pati Ayam bagian utara, Kecamatan Gebog, 

Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo. 

e. Kelerengan >45%. Memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief bergelombang 

dan sangat curam terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan 

Gebog dan daerah Puncak Muria bagian selatan. 

 

2.1.2 Lingkup Curah Hujan 

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus, selama Tahun 2018, pada 

bulan Februari merupakan curah hujan tertinggi di Kabupaten Kudus yaitu 945 mm . 

Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari 2018 yaitu 21 hari hujan. 

 

Tabel 2.2. Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Dirinci Per Bulan Tahun 2018  

No. Bulan Hari Hujan  
Curah Hujan 

(mm) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Januari 21 664 

2 Februari 20 945 

3 Maret 13 316 

4 April 6 58 

5 Mei 5 47 

6 Juni 1 14 

7 Juli 1 3 

8 Agustus 0 0 

9 September 2 25 

10 Oktober 2 25 

11 November 9 194 

12 Desember 9 148 

Kabupaten Kudus 89 2.439 
                                    Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 

 

2.1.3 Kondisi Jenis Tanah 

Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai daerah pantai, 

perbukitan sampai pegunungan. Berikut ini adalah penyebarannya : 

a. Jenis tanah andosol, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe; 

b. Jenis tanah grumosol mediteran, tersebar di Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe; 
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c. Jenis tanah latosol merah, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe; 

d. Jenis tanah planosol coklat, penyebarannya di Kecamatan Jati, Undaan, Kaliwungu dan 

Jekulo; 

e. Jenis tanah latosol coklat, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe; 

f. Jenis tanah litosol grumosol, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe; 

g. Jenis tanah mediteran, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Gebog, Dawe, Bae, Kota, 

Mejobo, Jati, dan Kaliwungu; dan 

h. Jenis tanah aluvial coklat, paling  banyak dijumpai di Kecamatan Jati, Undaan, Jekulo, dan 

Kaliwungu. 

Tabel 2.3. Luas Tanah Menurut Jenis Tanah dan Kecamatan Tahun 2018 

No. Kecamatan 
Aluvial 

Coklat Tua 

Flomosal 

Coklat 

Kelabu 

Asosiasi 

Mediteran 

Coklat Tua dan 

Mediteran 

Coklat 

Kemerahan 

Asosiasi 

Grumosol 

Kelabu Tua dan 

Mediteran 

Coklat 

Andosal 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 0 

1 Kaliwungu 108,76 687,50 2.471,09 0 0 

2 Kota 0 0 1.047,32 0 0 

3 Jati 1.332,50 0 1.297,30 0 0 

4 Undaan 7.177,03 0 0 0 0 

5 Mejobo 1.053,25 0 2.623,32 0 0 

6 Jekulo 3.985,39 0 1.950,50 1.675,03 0 

7 Bae 0 0 2.332,28 0 0 

8 Gebog 0 1.860,40 697,50 0 892,00 

9 Dawe 0 0 2.057,50 0 632,50 

Kab. Kudus 13.656,93 2.547,90 14.476,81 1.675,03 1.524,50 
Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 

 

2.1.4 Kondisi Hidrologi 

Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, sungai tersebut 

membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kabupaten Kudus dibelah oleh Sungai 

Gelis di bagian tengah sehingga terdapat istilah Kudus Barat dan Kudus Timur. 

 

2.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Kabupaten Kudus masih didominasi dengan jenis penggunaan 

lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.4. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Kudus (Ha) Tahun 2018 

No. Kecamatan 
Lahan Pertanian  Lahan Bukan 

Pertanian 
Jumlah 

Sawah Bukan sawah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Kaliwungu 1.540 413 1.318 3.271 

2 Kota 53 286 708 1.047 

3 Jati 1.457 47 1.126 2.630 

4 Undaan 5.987 28 1.162 7.177 

5 Mejobo 2.074 106 1.497 3.677 

6 Jekulo 3.487 2.898 1.907 8.292 

7 Bae 1.056 101 1.175 2.332 

8 Gebog 1.470 2.349 1.687 5.506 
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No. Kecamatan 
Lahan Pertanian  Lahan Bukan 

Pertanian 
Jumlah 

Sawah Bukan sawah 

9 Dawe 1.353 4.691 2.540 8.584 

Kabupaten Kudus 18.477 10.919 13.120 42.516 
   Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 

 

 
Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019, diolah 

Gambar 2.3. Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Kudus 

 

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus atas dasar kondisi dan potensi 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Kecamatan Gebog, potensi pengembangan wilayah Kecamatan Gebog diarahkan pada 

pengembangan industri serta pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kawasan 

perlindungan setempat (di sekitar mata air). 

b. Kecamatan Dawe, potensi pengembangan wilayah Kecamatan Dawe diarahkan pada 

pengembangan pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan 

kawasan perlindungan setempat (di sekitar mata air). 

c. Kecamatan Jekulo, potensi pengembangan wilayah Kecamatan Jekulo diarahkan pada 

pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, kehutanan dan 

peternakan serta perumahan, pasar, sekolah, kesehatan dan sarana sosialisasinya. 

d. Kecamatan Mejobo, potensi pengembangan wilayah Kecamatan Mejobo diarahkan pada 

pengembangan industri pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

e. Kecamatan Undaan, potensi pengembangan wilayah Kecamatan Undaan diarahkan pada 

pengembangan agropolitan untuk produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. 

f. Kecamatan Jati, potensi pengembangan wilayah Kecamatan Jati diarahkan pada 

pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

g. Kecamatan Kaliwungu, potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kaliwungu diarahkan 

pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

h. Kecamatan Kota, potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kota diarahkan pada 

pengembangan pusat pelayanan permukiman. 

i. Kecamatan Bae, potensi pengembangan wilayah Kecamatan Bae diarahkan pada 

pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 
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Sumber : DPU-PR Kabupaten Kudus 

Gambar 2.4. Peta Kelerengan Kabupaten Kudus 
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Sumber : DPU-PR Kabupaten Kudus 

Gambar 2.5. Peta Struktur Geologi Kabupaten Kudus 
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Sumber : DPU-PR Kabupaten Kudus 

Gambar 2.6. Peta Jenis Tanah Kabupaten Kudus 
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Sumber : DPU-PR Kabupaten Kudus 

Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Kudus
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2.2. Kondisi Ekonomi 

Salah satu cara untuk mengukur dan mengetahui kondisi perekonomian dapat dilihat 

dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di suatu wilayah setiap 

tahunnya termasuk untuk wilayah Kabupaten Kudus. Secara umum, nilai PDRB Kabupaten 

Kudus terus mengalami peningkatan dan bernilai positif yang mengindikasikan adanya 

peningkatan perekonomian di wilayah tersebut. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.5. PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018 ADHB 2010 (Jutaan Rupiah)  

No. Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Pertanian 1.814.636,09 2.023.141,10 2.125.542,60 2.200.489,56 2 320 683.87 

2 
Pertambangan & 

Penggalian 
87.920,51 103.044,69 111.174,33 120.416,95 163 742.10 

3 Industri Pengolahan 64.574.922,09 68 428 096,95 72.837.635,68 78.813.600,79 84 374 685.01 

4 Listrik & Gas 31.038,32 33.215,93 37.495,82 43.284,59 45 723.16 

5 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah, & Daur 

Ulang 

14.440,80 15.722,29 16.847,47 18.085,67 19 043.23 

6 Konstruksi 2.435.106,10 2.678. 988,73 2.983.030,19 3.287.642,40 3 619 912.12 

7 

Perdagangan Besar & 
Eceran, Reparasi 

Mobil & Sepeda 

Motor 

4.103.227,65 4.479.678,17 4.837.058,16 5.308.269,13 5 652 430.47 

8 
Transportasi & 

Pergudangan 
761.235,31 866.613,80 920.344,37 

1.051.695,55 1 080 885.93 

9 

Penyediaan 

Akomodasi & Makan 

minum 

842,244,87 940 674,44 1 037 731,01 

1.131.112,69 1 211 673.43 

10 
Informasi & 

Komunikasi 
407.322,74 438.895,34 482.572,01 

575.070,00 663 504.23 

11 
Jasa Keuangan & 

Asuransi 
1.283.055,08 1 429 319,79 1.601.487,00 

1.742.091,01 1 848 394.15 

12 Real Estate 399.599,24 443.841,42 477.997,76 520.932,69 568 766.52 

13 Jasa Perusahaan 70.111,12 79.325,98 89.750,71 101.119,20 114 648.16 

14 

Adm Pemerintahan, 

Pertahanan, & 

Jaminan Sosial Wajib 

606.971,42 664.035,39 711.299,18 

753.839,13 799 284.07 

15 Jasa Pendidikan 768.257,81 836.661,16 924.787,77 1.030.765,71 1 145 781.10 

16 
Jasa Kesehatan & 

Kegiatan Sosial 
222.496,29 247.618,50 271.359,63 

301.563,56 334 341.72 

17 Jasa Lainnya 387.539,49 417.457,75 465.813,21 514.808,65 575 843.09 

Total PDRB 78.810.084,96 84.126.632,78 89.931.926,90 97.514.787,28 104 539 342.35 

Sumber: Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 

 

Kabupaten Kudus memiliki PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2018 

sebesar 104.539.342,35 jutaan rupiah. Pada tahun 2014-2018, industri pengolahan menjadi 

sektor yang memberikan kontribusi paling besar untuk Kabupaten Kudus. Sektor unggulan yang 

masih mendominasi PDRB kabupaten Kudus adalah sektor lapangan usaha industri pengolahan 

sebesar 84.374.685,01 jutaan rupiah. Disusul sektor perdagangan, konstruksi, dan pertanian. 

Sementara untuk nilai PDRB Kabupaten Kudus Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.6. PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018 ADHK 2010 (Jutaan Rupiah)  

No. Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Pertanian 1.411.497,53 1.494.021,47 1.538.392,87 1.565.509,95 1 608 143.37 

2 
Pertambangan & 
Penggalian 

68.603,19 70.090,00 73.295,18 76.537,99 
79 744.32 

3 Industri Pengolahan 50.761.165,30 52.435.231,51 53.266.024,98 54.446.668,19 55 958 730.17 

4 Listrik dan Gas 31.655,01 32.258,44 34.185,01 36.348,61 38 144.10 

5 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah, & Daur Ulang 

13.495,94 14.200,46 14.891,14 15.802,63 

16 596.44 

6 Konstruksi 1.999.819,54 2.124.491,51 2.334.354,15 2.506.891,17 2 642 904.17 

7 

Perdagangan Besar & 

Eceran, Reparasi Mobil 

& Sepeda Motor 

3.498.312,58 3.691.332,80 3.879.205,14 4.110.046,49 

4 367 568.06 

8 
Transportasi dan 

Pergudangan 
700.315,73 760.448,65 806.935,26 856.922,05 

913 418.31 

9 
Penyediaan Akomodasi 

& Makan minum 
708.052,77 760.938,83 811.291,95 865.177,26 

940 264.18 

10 Informasi & Komunikasi 425.455,46 465.997,21 506.605,39 570.409,10 662 657.24 

11 
Jasa Keuangan & 

Asuransi 
989.663,96 1.063.315,51 1.157.361,07 1.210.369,29 

1 245 071.91 

12 Real Estate 364.735,88 392.477,27 416.219,50 442.425,31 472 296.14 

13 Jasa Perusahaan 58.809,45 63.785,82 69.821,54 75.769,73 83 260.58 

14 

Adm Pemerintahan, 

Pertahanan, & Jaminan 

Sosial Wajib 

492.548,43 518.677,50 531.195,12 544.992,64 

567 084.65 

15 Jasa Pendidikan 560.137,27 600.908,19 645.035,76 690.282,21 749 530.06 

16 
Jasa Kesehatan & 

Kegiatan Sosial 
178.862,12 190.878,15 207.137,59 224.608,70 

248 429.37 

17 Jasa Lainnya 337.550,70 350.884,52 377.133,75 410.292,22 454 271.10 

Total PDRB 62.600.680,87 65 029 937,48 66 669 085,40 68 649 053,54 71 048 114.17 
Sumber: Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 

 

2.3. Kondisi Sosial Budaya 

2.3.1 Kondisi Kependudukan 

Pada rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2018, jumlah penduduk Kabupaten 

Kudus mengalami peningkatan dari 800.403 jiwa di tahun 2012 menjadi 862.430 jiwa di tahun 

2018. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus tersebut terdiri atas 423.985 laki-laki (49,22%) dan 

437.445 perempuan (50,78%) dengan rasio jenis kelamin yaitu 96,92% yang berarti bahwa setiap 

100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Sedangkan rata-rata pertumbuhan 

penduduk di kabupaten Kudus adalah 1,17% pada tahun 2018. 

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2012-2018 

No. Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah  Sex Ratio 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 2012 394.093 406.310 800.403 96,99 

2 2013 399.324 411.569 810.893 97,02 

3 2014 404.326 416.783 821.109 97,01 

4 2015 409.312 421.991 831.303 97,00 

5 2016 414.315 427.184 841.499 96,99 

6 2017 419.212 432.266 851.478 96,98 

7 2018 423.985 437.445 861.430 96,92 
    Sumber : SIPD – Badan Pusat Statistik Tahun 2018 dan Kabupaten Dalam Angka Tahun 2019 
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Berdasarkan persebaran penduduknya, kecamatan yang paling tinggi persentase jumlah 

penduduknya adalah Kecamatan Jati yakni sebesar 12,81%, kemudian berturut-turut Kecamatan 

Jekulo 12,76% dan Kecamatan Dawe 12,72%. Sedangkan kecamatan yang terkecil jumlah 

penduduknya adalah Kecamatan Bae sebesar 8,62%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2018  

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex ratio 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Kaliwungu 47.996 49.160 97.156 97,63 

2 Kota 48.261 51.320 99.581 94,04 

3 Jati 53.989 56.380 110.369 95,76 

4 Undaan 38.027 38.732 76.759 98,18 

5 Mejobo 38.426 39.558 77.984 97,14 

6 Jekulo 54.219 55.770 109.989 97,22 

7 Bae 36.548 37.700 74.248 96,94 

8 Gebog 52.119 53.579 105.698 97,28 

9 Dawe 54.400 55.246 109.646 98,47 

Kabupaten Kudus 423.985 437.445 861.430 96,92 
Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 

 

Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan seiring dengan 

kenaikan jumlah penduduk. Dimana kepadatan penduduk pada tahun 2012 yaitu 1.883 jiwa/km2 

dan meningkat menjadi 2.026 jiwa/km2 di tahun 2018 dengan kepadatan penduduk tertinggi 

berada di Kecamatan Kota. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.9. Kepadatan Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2012-2017 

No. Tahun Luas Area (Km
2
) 

Jumlah 

Penduduk (Jiwa) 

Kepadatan 

(Jiwa/Km
2
) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2012 425,16 800.403 1.883 

2 2013 425,16 810.893 1.907 

3 2014 425,16 821.109 1.931 

4 2015 425,16 831.303 1.955 

5 2016 425,16 841.499 1.979 

6 2017 425,16 851.478 2.002 

7 2018 425,16 861.430 2.026 
            Sumber : SIPD – Badan Pusat Statistik Tahun 2018 dan Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 

 

Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Kudus pada tahun-tahun mendatang 

dipastikan akan mengalami peningkatan dan berikut proyeksi penduduk Kabupaten Kudus : 

 
Tabel 2.10. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kudus  

No. Tahun Luas Area (Km
2
) Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Kepadatan  (Jiwa/ 

Km
2
) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2018 425,16 861.611 2.026,556 

2 2019 425,17 871.864 2.050,624 

3 2020 425,18 882.239 2.074,977 

4 2021 425,19 892.738 2.099,62 
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No. Tahun Luas Area (Km
2
) Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Kepadatan  (Jiwa/ 

Km
2
) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5 2022 425,20 903.361 2.124,556 

6 2023 425,21 914.111 2.149,788 

7 2024 425,22 924.989 2.175,319 

8 2025 425,23 935.996 2.201,153 

9 2026 425,24 947.135 2.227,295 

10 2027 425,25 958.406 2.253,747 

11 2028 425,26 969.811 2.280,512 

12 2029 425,27 981.351 2.307,596 

13 2030 425,28 993.030 2.335,002 
Sumber : SIPD – Badan Pusat Statistik Tahun 2018 

 

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,94%, dan tidak produktif (0-14 tahun 

dan +65 tahun) sebesar 29,06%. Rasio ketergantungan sebesar 40,97%.  Jumlah penduduk usia 

produktif yang lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif mengindikasikan 

bahwa pada tahun 2018 telah terjadi bonus demografi di Kabupaten Kudus. 
 

Tabel 2.11. Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kudus Tahun 2018  

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 0 - 4 33.068 31.255 64.323 

2 5 - 9 34.537 32.854 67.391 

3  10 - 14 33.973 32.486 66.459 

4 15 - 19 37.612 37.624 75.236 

5 20 - 24 42.209 39.402 81.611 

6 25 - 29 36.336 35.321 71.657 

7 30 - 34 31.675 33.570 65.245 

8 35 - 39 30.239 33.732 63.971 

9 40 - 44 30.814 32.994 63.808 

10 45 - 49 28.803 31.116 59.919 

11 50 - 54 26.926 27.724 54.650 

12 55 - 59 21.003 22.151 43.154 

13 60 - 64 14.806 17.029 31.835 

14 65 - 69 10.391 12.485 22.876 

15 70 - 74 6.053 8.228 14.281 

16 75+ 5.540 9.474 15.014 

Jumlah 423.985 437.445 861.430 

Jumlah Usia Produktif 300.423 310.663 611.086 

Persentase Usia Produktif     70,94 

Jumlah Usia Tidak Produktif 123.562 126.782 250.344 

Persentase Tidak Produktif     29,06 
               Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2018,  Bappeda (data diolah) 
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Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2018,  Bappeda  (data diolah) 

Gambar 2.8. Piramida Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2018 

 

2.3.2 Kondisi Sarana 

Dalam hal ini sarana yang dimaksud meliputi sarana pendidikan, kesehatan, 

peribadatan, dan perekonomian. 

A. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Kudus meliputi sarana pendidikan negeri 

dan swasta serta sekolah setara SD, SLTP, dan SLTA dan Perguruan Tinggi. 

Tabel 2.12. Sarana Pendidikan (Unit) di Kabupaten Kudus Tahun 2018  

No. Kecamatan TK SD MI SLTP MTs SLTA MA SMK PT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Kaliwungu 20 41 19 4 9 5 4 4 0 

2 Kota 40 49 13 13 6 15 3 8 3 

3 Jati 25 40 14 7 4 2 2 0 0 

4 Undaan 18 33 12 4 7 2 4 2 0 

5 Mejobo 16 46 12 5 6 6 3 4 1 

6 Jekulo 29 60 13 5 7 4 4 3 0 

7 Bae 21 38 11 5 4 4 3 2 3 

8 Gebog 25 56 26 4 6 4 7 3 0 

9 Dawe 31 60 21 3 16 4 3 3 0 

Kabupaten Kudus 225 423 141 50 65 46 33 29 7 
Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 
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Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019, diolah 

Gambar 2.9. Bagan Sarana Pendidikan Tiap Kecamatan di Kabupaten Kudus 

 

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019, diolah 

Gambar 2.10. Persentase Sarana Pendidikan Kabupaten Kudus 

Berdasarkan tabel dan gambar tersebut di atas, sarana pendidikan terbanyak adalah Sekolah 

Dasar yaitu 423 unit atau 41% sementara sarana pendidikan berupa Perguruan Tinggi masih 

terbatas jumlahnya yaitu 7 unit atau 1%.  

 

B. Sarana Kesehatan 

Sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kudus meliputi RS, RS Bersalin, Poliklinik, 

Puskesmas Publik, Puskesmas Pembantu dan Apotek. 
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Tabel 2.13. Sarana Kesehatan (Unit) di Kabupaten Kudus Tahun 2018  

No. Kecamatan RS 
RS 

Bersalin 
Poliklinik 

Puskesmas 

Publik 

Puskesmas 

Pembantu 
Apotek 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Kaliwungu 2 1 2 4 3 12 

2 Kota 2 1 11 3 3 36 

3 Jati 2 0 8 2 5 15 

4 Undaan 0 0 4 3 4 7 

5 Mejobo 0 0 3 4 4 8 

6 Jekulo 1 0 4 4 8 6 

7 Bae 0 0 5 2 3 5 

8 Gebog 0 0 1 3 5 7 

9 Dawe 0 0 1 4 6 6 

Kabupaten Kudus 7 2 39 29 41 102 
Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 

 

 

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019, diolah 

Gambar 2.11. Bagan Sarana Kesehatan Tiap Kecamatan di Kabupaten Kudus 

 

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019, diolah 

Gambar 2.12. Persentase Sarana Kesehatan Kabupaten Kudus 
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Berdasarkan tabel dan gambar tersebut di atas, sarana kesehatan terbanyak adalah Apotek yaitu 

107 unit atau 46% , sementara sarana kesehatan berupa Rumah Sakit masih terbatas jumlahnya 

yaitu 7 unit atau 3%. 

 

C. Sarana Peribadatan 

Sarana peribadatan yang tersedia di Kabupaten Kudus meliputi sarana peribadatan bagi 6 

(enam) pemeluk agama yang disahkan pemerintah. 

Tabel 2.14. Sarana Peribadatan (Unit) di Kabupaten Kudus Tahun 2018  

No. Kecamatan Masjid Mushola 
Gereja 

Protestan 

Gereja 

Katolik 

Pura 

Hindu 

Vihara 

Budha 
Kelenteng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Kaliwungu 76 178 0 1 0 0 0 

2 Kota 129 142 12 1 0 0 1 

3 Jati 56 171 2 0 0 0 2 

4 Undaan 38 267 0 2 0 3 0 

5 Mejobo 43 181 0 0 0 0 0 

6 Jekulo 79 322 4 1 0 0 1 

7 Bae 62 205 0 3 0 0 0 

8 Gebog 99 257 0 1 0 2 0 

9 Dawe 105 392 2 0 1 0 0 

Kabupaten Kudus 687 2.115 20 9 1 5 4 
Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 

 

 

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019, diolah 

Gambar 2.13. Bagan Sarana Peribadatan Tiap Kecamatan di Kabupaten Kudus 
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Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019, diolah 

Gambar 2.14. Persentase Sarana Peribadatan Kabupaten Kudus 

Berdasarkan tabel dan gambar tersebut di atas, sarana peribadatan terbanyak adalah Mushola 

yaitu 2.115 unit atau 75%.  

 

D. Sarana Perekonomian 

Sarana perekonomian ditandai dengan adanya sarana perdagangan. Sarana perekonomian 

yang tersedia di Kabupaten Kudus yaitu pasar. Pasar merupakan media pertemuan antara 

penjual dan pembeli, sehingga semakin ramai transaksi artinya semakin tinggi pula 

potensi sektor perdagangan di Kabupaten Kudus. 

Tabel 2.15. Banyaknya Pasar (Unit) di Kabupaten Kudus Tahun 2018  

No. Kecamatan 
Pasar 

Modern 

Pasar 

Daerah 

Pasar 

Desa 

Pasar 

Hewan 
Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Kaliwungu 13 0 4 1 18 

2 Kota 21 5 1 0 27 

3 Jati 12 1 0 1 14 

4 Undaan 3 0 4 0 7 

5 Mejobo 6 0 3 1 10 

6 Jekulo 5 0 2 0 7 

7 Bae 10 0 2 0 12 

8 Gebog 3 0 1 1 5 

9 Dawe 2 0 1 0 3 

Kabupaten Kudus 75 6 18 4 103 
Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 
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Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019, diolah 

Gambar 2.15. Bagan Sarana Perekonomian Tiap Kecamatan di Kabupaten Kudus 

 

 

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019, diolah 

Gambar 2.16. Persentase Sarana Perekonomian Kabupaten Kudus 

Data dari Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus, pada tahun 2018, 

terdapat 75 pasar modern, 6 buah pasar daerah, 18 buah pasar desa dan 4 buah pasar hewan. 

Dimana jumlahnya adalah 103 pasar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar jika 

dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, atau rata-rata per kecamatan ada sekitar 11 

buah pasar.  
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2.3.3 Kondisi Infrastruktur 

Dalam hal ini meliputi prasarana jalan, sarana jalan, dan prasarana telekomunikasi di 

Kabupaten Kudus. 

A. Prasarana Jalan 

Terdapat tiga penggolongan status jalan dimana masing-masing dikelola secara terpisah. 

Ketiganya adalah jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan panjang 

639.262 Km. Jalan negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur Pantura 

atau disebut juga jalan Deandels, yang membelah Kabupaten Kudus sepanjang 24,59 Km 

atau 3,4 persen dari total panjang jalan. Kemudian jalan provinsi sepanjang 51,53 Km 

atau 7,20 persen dan yang ketiga jalan kabupaten sepanjang 639,26 Km atau 89,36 

persen. 

Tabel 2.16. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status Jalan (Km)  

No. 
Jenis 

Permukaan 

Status Jalan   

Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Aspal 13.090 36.330 483.845 533.265 

2 Kerikil 0 0 0,500 0,500 

3 Tanah 0 0 6.188 6.188 

4 Beton 11.500 15.200 148.729 175.429 

Kabupaten Kudus 24.590 51.530 638.763 714.883 
Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 

 

Dilihat dari jenis permukaannya, baik jalan negara, provinsi maupun kabupaten sepanjang 

639,26 Km sebesar 89,36 persen sudah beraspal dan 23,27 persen dibeton. Untuk jalan dengan 

kondisi baik yaitu 54,50 persen di tahun 2018. Sedangkan untuk kondisi jalan rusak ringan yaitu 

10,56 persen di tahun 2018. Begitu pun untuk kondisi rusak berat sebesar 10,56 persen di tahun 

2018. Untuk jalan kabupaten, jalan yang sudah diaspal sebesar 99,31 persen, sisanya berupa 

kerikil, tanah dan beton.  

Tabel 2.17. Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (Km)  

No. 
Jenis 

Permukaan 

Status Jalan   

Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Baik 24.590 51.530 338.336 414.456 

2 Sedang 0 0 208.489 208.489 

3 Rusak 0 0 67.502 67.502 

4 Rusak Berat 0 0 24.935 24.935 

Kabupaten Kudus 24.590 51.530 639.262 715.382 
Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 

 

B. Sarana Kendaraan 

Di Kabupaten Kudus jumlah kendaraan bermotor mobil dan penumpang dan sepeda 

motor masing-masing ada sebanyak 30.081. Unit dan 410.714 unit. Jumlah tersebu 
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mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 

27.713 dan 385.234 unit atau untuk mobil naik sebesar 7,87 persen, sepeda motor naik 

sebesar 6,20 persen. 

Tabel 2.18. Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan dan 

Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2018 (Unit) 

No. Kecamatan 
Mobil 

Penumpang 
Bus 

Mobil 

Beban 

Sepeda 

Motor 

Alat 

Berat 
Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Kaliwungu 2.797 69 1.478 42.454 0 46.798 

2 Kota 7.882 423 2.936 68.886 28 80.155 

3 Jati 5.279 319 2.908 60.551 2 69.059 

4 Undaan 1.030 60 601 29.793 0 31.484 

5 Mejobo 1.951 18 2.093 36.177 0 40.239 

6 Jekulo 2.698 46 1.440 47.312 0 51.496 

7 Bae 3.448 49 1.536 37.668 0 42.701 

8 Gebog 2.769 117 1.637 44.513 0 49.036 

9 Dawe 2.227 84 1.712 43.360 0 47.383 

Kabupaten Kudus 30.081 1.185 16.341 410.714 30 458.351 
Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 

 

C. Telekomunikasi 

Berdasarkan banyaknya prasarana kantor pos, Kabupaten Kudus mempunyai satu unit 

kantor pos yang terletak di Kecamatan Kota dan kecamatan lainnya masing-masing 

punya satu unit kantor pos pembantu dan selain itu terdapat pula 15 unit agen pos. 

Tabel 2.19. Banyaknya Prasarana Kantor Pos Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Kudus Tahun 2018 (Unit) 

No. Kecamatan Kantor Pos 
Kantor Pos 

Pembantu 
Agen Pos 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Kaliwungu 0 1 2 

2 Kota 1 0 8 

3 Jati 0 1 2 

4 Undaan 0 1 0 

5 Mejobo 0 1 0 

6 Jekulo 0 1 0 

7 Bae 0 1 1 

8 Gebog 0 1 2 

9 Dawe 0 1 0 

Kabupaten Kudus 1 8 15 
                        Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2019 
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Bab 3 

Identifikasi 

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) 
 
 

Di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus termuat 

arahan kebijakan, rencana, dan program (KRP) sebagai acuan dalam penataan ruang wilayah di 

Kabupaten Kudus. Kebijakan tata ruang dijabarkan dalam Tujuan, Kebijakan, dan Strategi tata 

ruang. Kemudian rencana tata ruang diuraikan ke dalam Rencana Struktur Ruang yang meliputi 

Sistem Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah, Rencana Pola Ruang yang 

meliputi Kawasan Lindung dan Budidaya, dan Rencana Kawasan Strategis. Sedangkan program 

yang bertujuan sebagai pengendali pemanfaatan ruang dijabarkan dalam indikasi program dan 

rencana zonasi pemanfaatan ruang, yang mana keduanya dalam dokumen RTRW Kabupaten 

Kudus merupakan lampiran yang tidak terpisah secara hukum.   

3.1. Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 

3.1.1. Tujuan Penataan Ruang 

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kudus disesuaikan dan disinergiskan dengan 

arahan pencapaian yang ditetapkan rencana tata ruang di atasnya yakni dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa 

Tengah, RPJPD Kabupaten Kudus, dan RPJMD Kabupaten Kudus, isu-isu strategis Kabupaten 

Kudus, serta karakteristik wilayah Kabupaten Kudus.  

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kudus adalah mewujudkan ruang yang 

berkualitas berbasis industri didukung pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam yang 

berkelanjutan. 

 

3.1.2. Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kudus merupakan arah tindakan yang 

harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah di Kabupaten Kudus. 

Sedangkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Kudus merupakan penjabaran kebijakan 

penataan ruang wilayah Kabupaten Kudus ke dalam langkah-langkah operasional untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah 

Kabupaten Kudus: 

1. Pengembangan ruang bagi peruntukan industri di bagian timur, jalan lingkar selatan dan 

bagian barat, dengan strategi meliputi: 

a. Mengembangkan dan mewujudkan penataan sentra industri kecil dan menengah; dan 

b. Membentuk kawasan peruntukan industri bagi kegiatan industri di bagian timur dan 

bagian barat. 

2. Pengembangan ruang permukiman guna mendukung aktivitas perdagangan, dengan strategi 

meliputi: 

a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pemasaran hasil komoditas unggulan 

kabupaten; 
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b. Mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terpadu. 

c. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat permukiman. 

3. Pengembangan fungsi pusat pelayanan, dengan strategi meliputi: 

a. Mengembangkan prasarana infrastruktur ke arah kawasan peruntukan industri , 

perdagangan, pertanian, dan pariwisata terpadu; 

b. Mengembangkan prasarana energi dengan menggunakan energi alternatif; 

c. Mengembangkan prasarana sumber daya air yang mencakup jaringan irigasi, 

penyediaan air baku, pengendalian banjir, drainase dan jaringan air bersih; 

d. Mengembangkan prasarana telekomunikasi; dan 

e. Mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan. 

4. Peningkatan sektor pertanian dan pariwisata, dengan strategi meliputi: 

a. Mengembangkan kawasan peruntukan pertanian di bagian selatan; dan 

b. Mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata meliputi wisata budaya, wisata alam 

dan wisata buatan. 

5. Pelestarian sumber daya alam, dengan strategi meliputi: 

a. Melestarikan kawasan hutan lindung; dan 

b. Melestarikan kawasan perlindungan setempat. 

6. Pengembangan ruang terbuka hijau, dengan strategi meliputi: 

a. mengembangkan ruang terbuka hijau permukiman; dan 

b. mengembangkan ruang terbuka hijau DAS. 

7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, dengan strategi meliputi: 

a. Menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; 

b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis 

untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; 

c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di 

sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis 

dengan kawasan budidaya terbangun; dan 

d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan. 

 

3.1.3. Rencana Struktur Ruang 

3.1.3.1. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Kudus  

a. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Kudus meliputi 

Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae, sebagian Kecamatan Kaliwungu, 

sebagian Kecamatan Mejobo, dan sebagian Kecamatan Gebog. Dengan fungsi sebagai 

pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional, 

pengembangan fasilitas permukiman skala pelayanan regional; dan pergudangan. 

b. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi Kawasan Perkotaan Jekulo, Undaan, Gebog, 

Dawe, dan Mejobo berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan, 

pengembangan fasilitas permukiman skala pelayanan kecamatan, dan pusat 

pengembangan agrobisnis.. 

c. Sistem perdesaan berupa PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang berfungsi utama 

sebagai perdagangan dan jasa skala pelayanan beberapa desa, pengembangan fasilitas 

permukiman skala pelayanan beberapa desa, dan pengembangan pengolahan hasil 

pertanian yang meliputi Desa Puyoh Kecamatan Dawe, Desa Colo Kecamatan Dawe, 
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Desa Menawan Kecamatan, Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo, Desa Kesambi 

Kecamatan Mejobo, Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu, Desa Wates Kecamatan 

Undaan dan Desa Kalirejo Kecamatan Undaan. 

 

3.1.3.2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana 

a. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat 

1) Sistem Jaringan Jalan 

a) Jaringan Jalan Nasional dalam wilayah kabupaten 

1) Jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional pada pengoptimalan 

jalan arteri primer meliputi Jalan Batas Kabupaten Demak/Kudus – 

Jati; Jalan Jati – Kudus; Jalan Lingkar Kudus Jati - Ngembal; dan Jalan 

Lingkar Kudus Timur – Batas Kabupaten Pati/Kudus. 

2) Jalan Tol berupa pengembangan jalan tol Demak – Tuban yang 

menghubungkan Demak – Kudus – Pati – Rembang – Tuban. 

b) Jaringan Jalan Provinsi dalam wilayah kabupaten 

1) Jaringan jalan provinsi dalam wilayah kabupaten berupa Jalan 

Kolektor Primer Tiga (JKP-3) yang menghubungkan antar ibukota 

kabupaten/kota, meliputi: Jalan Jati – Klambu/ Batas Kabupaten 

Grobogan; Jalan Purwodadi (Kudus); Jalan Kudus – Margoyoso/ Batas 

Kabupaten Jepara; dan Jalan Kudus – Colo. 

c) Jaringan Jalan yang menjadi kewenangan kabupaten 

1) Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) yang menghubungkan antar 

ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan, meliputi: Jalan 

Pemuda – Pramuka – Mlati Kidul – Megawon – Jepang Pendem – 

Mejobo – Kesambi – Bulungcangkring; Jalan KH. Asnawi – 

Peganjaran – Besito – Gebog; Jalan Colo – Dukuh Waringin – Tergo – 

Glagah Kulon; Jalan Dawe – Pohdengkol; Jalan Jekulo – 

Bulungcangkring – Batas Pati; Jalan Prambatan – Gribig – Tulis – 

Batas Jepara; Jalan Ngetuk – Ngelo – Cendono; dan Jalan Krawang – 

Tanjungrejo – Kandangmas – Cranggang Wetan – Tergo – Glagah 

Kulon – Batas Pati. 

2) Jalan Lokal Primer yang penetapannya disesuaikan dengan SK Bupati 

Kudus tentang penetapan ruas jalan kabupaten. 

3) Jalan Strategis Kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk 

melayani kepentingan kabupaten untuk membangkitkan pertumbuhan 

ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten  pada Jalan Lingkar 

Utara – Timur Kudus dan jalan Lingkar Mijen – Klumpit. 

d) Terminal penumpang 

1) Terminal penumpang tipe A di Kecamatan Jati dan direncanakan 

menggunakan konsep terpadu dengan angkutan kereta api. 

2) Terminal penumpang tipe C direncanakan berada di Getaspejaten 

Kecamatan Jati, Desa Jetak di Kecamatan Kaliwungu, Desa Kalirejo di 

Kecamatan Undaan, dan Desa Singocandi Kecamatan Kota yang 

melayani angkutan perdesaan. 
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e) Fasilitas tempat khusus parkir berupa fasilitas lahan parkir yang meliputi 

Desa Bakalan Krapyak (Kecamatan Kaliwungu) dan Desa Colo (Kecamatan 

Dawe) sebagai fasilitas tempat parkir khusus wisata, Pangkalan Truk 

Klaling, dan Pangkalan Truk Jati. 

2) Sistem Jaringan Kereta Api 

a) Jaringan jalur kereta api 

1) Pengembangan jaringan rel kereta api komuter yang menghubungkan 

Semarang – Kudus – Pati – Rembang – Blora. 

2) Pengembangan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta 

api di seluruh wilayah Kabupaten Kudus. 

b) Stasiun kereta api 

1) Pengembangan prasarana transportasi kereta api berupa revitalisasi rel 

mati dan revitalisasi Stasiun Wergu. 

b. Rencana Sistem Jaringan Energi 

1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi 

a) Pengembangan rencana jaringan pipa gas Gresik – Semarang dengan jenis 

pipa transmisi kategori open acces; rencana jaringan pipa gas Semarang – 

Demak – Kudus – Pati – Rembang; dan rencana jaringan pipa gas Jepara – 

Kudus – Pati – Rembang. 

b) Pengembangan dan pengaturan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk 

Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) di masing-masing kecamatan. 

2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan 

a) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik berupa jaringan Saluran Udara Tegangan 

Ekstra Tinggi atau SUTET dengan kapasitas 500 kV melalui Kecamatan 

Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Bae, Kecamatan Jekulo, Kecamatan 

Mejobo; 

b) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi atau SUTT dengan kapasitas 

paling banyak 150 kVA melalui Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, 

Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Jekulo;  

c) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik berupa Saluran Udara Tegangan 

Menengah (SUTM); 

d) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah 

(SUTR) dengan kapasitas hingga 1 KVA memasok kebutuhan listrik 

tegangan rendah langsung ke masyarakat; dan 

e) Gardu Listrik berupa Gardu Induk 150 KV di Kecamatan Jati dan 

Kecamatan Jekulo. 
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c. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi 

1) Jaringan tetap 

a) Pengembangan jaringan distribusi dan prasarana penunjang telepon kabel 

yang saling terhubung sampai ke tingkat perdesaan dengan kabel fiber; 

b) Penambahan saluran telekomunikasi langsung ditujukan untuk kawasan 

permukiman baru, perkantoran, dan komersial; dan 

c) Untuk jaringan telepon, instalasi rumah kabel, optical distribution point 

(ODP), optical distribution cabinet (ODC), dan kabel fiber optik akan 

ditempatkan pada jalan-jalan utama. 

2) Jaringan bergerak 

a) Jaringan Bergerak Seluler berupa pengembangan satu menara bersama Base 

Transceiver Station (BTS) untuk beberapa operator telepon seluler. 

b) Pengembangan sistem jaringan satelit yang berupa pengembangan 

komunikasi data dan suara. 

d. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA) 

1) Sumber Air 

a) Sumber air permukaan meliputi DAS Gelis, Das Serang, DAS Juwana, 

Waduk Logung, Embung Ngemplak di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan; 

Embung Jembangan dan Embung Jatiboyo di Desa Bulung Kulon 

Kecamatan Jekulo; Embung Grinting Desa Kirig Kecamatan Mejobo; 

Embung Plumbungan Desa Gondoarum Kecamatan Jekulo; dan Embung 

Larik Centhuk Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan serta pengembangan 

embung lainnya. 

b) Air tanah berupa pemanfaatan dan pengendalian sumber air tanah yang 

tersebar di Kabupaten Kudus (pengendalian pada perizinan dan 

pemanfaatannya perlu dilakukan studi terlebih dahulu). 

2) Prasarana SDA 

a) Sistem jaringan irigasi meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem 

irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi. 

b) Sistem pengendalian banjir berupa pengoptimalan resapan air pada daerah 

hulu berupa dataran tinggi (Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo, dan 

Kecamatan Dawe), dan normalisasi sungai, pelimpah banjir dan/atau pompa, 

pembuatan embung dan polder, serta pengembangan sistem drainase terpadu 

pada daerah hilir (utamanya pada kawasan perkotaan). 

3) Jaringan air baku untuk air bersih berupa waduk, sungai dan jaringan air 

bawah tanah yang dialirkan ke pengolahan air. 

e. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

1) Sistem penyediaan air minum (SPAM)  

a) Jaringan perpipaan yaitu dengan pengembangan IPA (Instalasi Pengolahan 

Air), pemompaan melalui jaringan distribusi, dan peningkatan pelayanan 

SPAM tingkat regional antar kabupaten dan layanan tingkat kabupaten. 
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b) Bukan jaringan perpipaan yang dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani 

jaringan perpipaan. 

2) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) meliputi pengembangan Saluran 

Pembuangan Air Limbah (SPAL) rumah tangga, dan pengembangan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada industri dan fasilitas kesehatan. 

3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi 

pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan limbah industri, limbah medis, 

dan B3 secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu pada 

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan pengembangan prasarana pengelolaan 

limbah B3 yang berlokasi di kawasan TPA di Desa Tanjungrejo Kecamatan 

Jekulo dan Desa Rejosari Kecamatan Dawe. 

4) Sistem jaringan persampahan wilayah  

a) Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yaitu Sistem pengelolaan 

persampahan sistem 3R, Peningkatan kapasitas dan kuantitas TPS, dan 

Pembangunan TPS3R di setiap wilayah kecamatan.  

b) Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yaitu Penyelenggaraan 

pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill pada TPA di Desa 

Tanjungrejo Kecamatan Jekulo dan Desa Rejosari Kecamatan Dawe dan 

pengelolaan sampah mandiri untuk wilayah di luar perkotaan 

5) Sistem drainase berupa pengembangan jaringan drainase primer pada sungai 

utama, pengembangan embung, dan pengembangan polder pada lokasi terpilih. 

6) Sistem jaringan evakuasi bencana 

a) Jalur evakuasi bencana yaitu jalur evakuasi dirancang menjauhi aliran 

sungai di daerah berpenduduk padat, dirancang jalur evakuasi berupa sistem 

blok yang dibatasi oleh aliran sungai. Di daerah terlalu landai di mana 

tempat tinggi cukup jauh, dibuat sistem kawasan aman sementara. Dalam 

setiap jalur evakuasi diperlukan rambu-rambu evakuasi. 

b) Tempat evakuasi bencana yaitu dengan mempertimbangkan spot-spot 

(kawasan permukiman) potensi penyelamatan korban dan pengembangan 

sarana dan prasarana pendukung evakuasi. 

 

3.1.4. Rencana Pola Ruang 

3.1.4.1. Kawasan Lindung 

Terdiri atas : 

a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yang 

meliputi Kawasan Hutan Lindung dengan penetapan kawasan hutan lindung di 

kawasan hutan Gunung Muria Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. Dan Kawasan 

Resapan Air dengan penetapan kawasan resapan air pada kawasan hutan lindung di 

kawasan hutan Gunung Muria Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. 

b. Kawasan Perlindungan Setempat meliputi Kawasan Sempadan Sungai yang diarahkan 

untuk sungai-sungai utama yakni Sungai Gelis, Sungai Piji, Sungai Logung, Sungai 

Wulan, Sungai Juwana, dan sungai kecil lainnya. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 

yaitu Kawasan sabuk hijau sepanjang perairan di Waduk Logung yang ada di 

Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. Dan Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan 
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Lokal yaitu Menara Kudus di Kecamatan Kota; Makam Sunan Muria di Kecamatan 

Dawe; dan Kawasan Makam Rogomoyo di Kecamatan Kaliwungu. 

c. Kawasan Lindung Geologi meliputi Kawasan Imbuhan Air Tanah yaitu Cekungan air 

tanah (CAT) di Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, dan Kecamatan Jekulo. 

Sempadan Mata Air yaitu mata air Menawan di Desa Menawan Kecamatan Gebog, 

Bunton di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, Rejenu di Desa Japan Kecamatan Dawe, 

Kaliyitno di Desa Ternadi Kecamatan Dawe, Tanjungrejo di Desa Tanjungrejo 

Kecamatan Jekulo, Asem Doyong di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo; dan 

Wonosoco di Desa Wonosoco Kecamatan Undaan. 

d. Kawasan cagar budaya meliputi Kawasan Museum Kretek di Kecamatan Jati, Kawasan 

Makam Sunan Kudus di Kecamatan Kota, Kawasan Makam Sunan Muria di 

Kecamatan Dawe, Kawasan Tradisional Desa Wonosoco di Kecamatan Undaan, dan 

Kawasan Museum Purbakala Situs Patiayam (MPSP) Kudus di Kecamatan Jekulo. 

e. Kawasan rawan bencana yaitu Rawan gerakan tanah meliputi Kecamatan Gebog berada 

di Desa Rahtawu dan Desa Menawan, Kecamatan Dawe berada di Desa Ternadi, Desa 

Soco, Desa Colo, Desa Kajar, Desa Kuwukan, Desa Japan, Desa Dukuhwaringin, Desa 

Puyoh, dan Desa Cranggang, dan Kecamatan Jekulo berada di Desa Terban dan Desa 

Gondoarum. Rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo 

bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Kaliwungu bagian 

selatan, dan Kecamatan Jati bagian selatan. 

 

3.1.4.2. Kawasan Peruntukan Budidaya 

Terdiri atas : 

a. Kawasan Hutan Produksi meliputi Kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan 

Dawe dan Kecamatan Jekulo dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.197,78 hektar. 

Dan kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan 

Jekulo, dan Kecamatan Undaan dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.314,52 hektar. 

b. Kawasan Hutan Rakyat berada di Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan 

Undaan, dan Kecamatan Jekulo dengan luas keseluruhan kurang lebih 3.298,00 hektar. 

c. Kawasan Peruntukan Pertanian yaitu Kawasan Pertanian Tanaman Pangan berupa lahan 

pertanian lahan basah dan lahan kering dengan luas kurang lebih 20.072,72 hektar 

tersebar di seluruh wilayah kabupaten. 

d. Kawasan Perikanan berupa perikanan tangkap dengan luas kurang lebih 35,81 hektar 

diarahkan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. 

e. Kawasan Pertambangan dan Energi berupa kawasan pertambangan mineral bukan 

logam dan batuan meliputi Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Undaan dengan luas 

kurang lebih 111,84 hektar. 

f. Kawasan Peruntukan Industri berupa Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang meliputi 

Kecamatan Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog, dan Dawe 

dengan luas kurang lebih 2.407,40 hektar dan pengembangan sentra industri kecil dan 

menengah (IKM) yang diarahkan di masing-masing kecamatan. 

g. Kawasan Pariwisata terdiri atas Daya Tarik Wisata Alam meliputi Wisata Gunung 

Muria di Kecamatan Dawe; Agrowisata di Kecamatan Jekulo; dan Kawasan Wisata 

Rahwatu di Kecamatan Gebog. Daya Tarik Wisata Budaya meliputi Kawasan wisata 
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Sunan Muria di Kecamatan Dawe; Kawasan wisata Sunan Kudus di Kecamatan Kota 

Kudus; Museum Kretek di Kecamatan Jati; Museum Purbakala Situs Patiayam (MPSP) 

Kudus di Kecamatan Jekulo; Taman Budaya di Kecamatan Bae; Kawasan tradisional 

Wonosoco di Kecamatan Undaan; Rumah adat Kudus Joglo Pincu di Desa Kauman 

Kecamatan Kota; dan Jelajak Sejarah dan Budaya Situs Purbakala Patiayam di Jekulo. 

Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia meliputi Kawasan wisata kuliner di 

Kecamatan Jati; Kawasan Wisata Belanja Pasar Kliwon di Kecamatan Kota Kudus; 

Kawasan wisata industri jenang dan bordir di Kecamatan Gebog dan Kecamatan Kota 

Kudus; Tugu Identitas Kudus di Kecamatan Jati; dan Taman Krida Wisata, Kolam 

renang, dan GOR di Kecamatan Kota Kudus. 

h. Kawasan Permukiman dengan luas kurang lebih 13.389,14 hektar meliputi kawasan 

permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan 

i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) 

di Kecamatan Kota; Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan; 

Kantor Kepolisian Resor (Polres) di Kecamatan Kota; dan Kantor Kepolisian Sektor 

(Polsek) di seluruh kecamatan. 

 

3.1.5. Rencana Kawasan Strategis 

Kawasan strategis merupakan suatu kawasan yang bisa merupakan wilayah fungsional 

(functional region) ataupun wilayah homogen (homogenous region) yang mempunyai nilai 

strategis bagi pembangunan wilayah Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah atau 

pembangunan nasional serta prioritas untuk segera dikembangkan untuk kepentingan 

pembangunan wilayah yang lebih baik. 

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi meliputi 

a. Kawasan Perkotaan Kudus meliputi seluruh Kecamatan Kota, Kecamatan Bae, 

Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, dan Kecamatan Mejobo. 

b. Kawasan Perkotaan Jekulo sebagai kawasan pengembangan industri baru dan 

pelayanan permukiman meliputi Desa Klaling, Desa Jekulo, Desa Hadipolo, Desa 

Tanjungrejo, Desa Honggosoco, Desa Pladen, Sebagian Desa Terban, dan Sebagian 

Desa Gondoharum. 

2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya meliputi Kawasan sekitar situs 

Patiayam Desa Terban Kecamatan Jekulo; Kawasan permukiman perkotaan di sekitar 

Menara Kudus di Kecamatan Kota; Kawasan Muria di Kecamatan Dawe; dan Kawasan 

Rogomoyo Kecamatan Kaliwungu. 

3. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup diarahkan pada 

Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. 

 

3.1.6. Indikasi Program 

Dalam Dokumen RTRW Kabupaten Kudus, indikasi program utama pemanfaatan ruang 

terdiri atas perwujudan rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, dan 

perwujudan kawasan strategis. Berikut secara garis besar indikasi program daerah untuk 

mewujudkan RTRW Kabupaten Kudus. 

1. Perwujudan struktur ruang  

a. Perwujudan sistem perkotaan 
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1) Perwujudan pengembangan PKW 

2) Perwujudan PPK 

3) Perwujudan PPL sebagai sistem perdesaan. 

b. Perwujudan sistem jaringan prasarana 

1) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat yaitu 

a) Perwujudan rencana sistem jaringan jalan  

b) Perwujudan rencana sistem jaringan kereta api  

2) Perwujudan sistem jaringan energi yaitu  

a) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi  

b) Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan  

3) Perwujudan jaringan infrastruktur telekomunikasi 

a) Perwujudan rencana jaringan tetap  

b) Perwujudan rencana jaringan bergerak  

4) Perwujudan jaringan infrastruktur sumber daya air 

5) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi program pengembangan 

jaringan prasarana lingkungan yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), 

Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL), Sistem Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3), Sistem Jaringan Persampahan, Sistem Jaringan 

Drainase, dan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana. 

2. Perwujudan pola ruang 

a. Program perwujudan kawasan lindung meliputi Kawasan Yang Memberikan 

Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, 

Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Cagar Budaya, dan Kawasan Rawan Bencana. 

b. Program perwujudan kawasan peruntukan budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi, 

Kawasan Hutan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan 

Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, 

Kawasan Permukiman, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan. 

3. Perwujudan kawasan strategis 

a. Program perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan 

Ekonomi, 

b. Program perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya 

c. Program perwujudan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. 
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Sumber : Draf Revisi RTRW Kabupaten Kudus 2012-2032 

Gambar 3.1. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kudus
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Sumber : Draf Revisi RTRW Kabupaten Kudus 2012-2032 

Gambar 3.2. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kudus 
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Bab 4 
Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi LH 

 
 

4.1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan 
4.1.1. Identifikasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan 

Tujuan identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan KLHS 
adalah : 
1. Menentukan secara tepat pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan KLHS; 
2. Menjamin diterapkannya asas partisipasi yang diamanatkan UU PPLH; 
3. Menjamin bahwa hasil perencanaan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program 

memperoleh legitimasi atau penerimaan oleh publik; 
4. Agar masyarakat dan pemangku kepentingan mendapatkan akses untuk menyampaikan 

informasi, saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pembangunan berkelanjutan melalui 
proses penyelenggaraan KLHS. 

Tabel 4.1. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan 

No. Masyarakat dan Pemangku 
Kepentingan Lembaga  

(1) (2) (3) 

1 Pembuat keputusan  Bupati 
 DPRD 

2 Penyusun Kebijakan, rencana, 
program  BAPPELITBANGDA 

3 Instansi  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Lingkungan Hidup 

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang  

 Dinas Pertanian dan Pangan 
 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
 Dinas Perhubungan 
 BPBD 
 Satuan Polisi Pamong Praja 
 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, 

Koperasi dan UKM 
 Instansi lainnya yang terkait 

4 Masyarakat yang memiliki 
informasi dan keahlian 

 Tokoh masyarakat 
 LSM/ Pemerhati Lingkungan Hidup 
 Perguruan Tinggi 

5 Masyarakat yang terkena dampak  Kelompok petani 
 Pengelola obyek wisata 
 Pelaku kegiatan ekonomi 
 Pengelola industri 
 Dan masyarakat lainnya yang terkait 

Sumber: Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 dengan disesuaikan wilayah kajian 

Para pemangku kepentingan baik pembuat keputusan, penyusun KRP serta instansi 
yang terkait dengan penyusunan KLHS berperan dalam mengkoordinasi dan mengelola 
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penyelenggaraan penataan ruang. Dan masing-masing berperan dalam level dan tanggungjawab 
untuk : 
1. Mengkoordinasikan proses sosialisasi dan adaptasi produk rencana tata ruang, kepada 

warga masyarakat pada setiap daerah; 
2. Menerima dan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau 

masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; 
3. Menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan pada 

setiap proses penyelenggaraan penataan ruang; 
4. Meningkatkan komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan 

penataan ruang. 
Sedangkan masyarakat sebenarnya merupakan faktor utama sekaligus unsur yang paling 

terkena akibat dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Sehingga masyarakat dalam hal ini harus 
dilindungi dari berbagai paksaan dan tekanan pembangunan yang berasal dari legitimasi 
birokrasi yang tidak dipahami masyarakat pada umumnya. Berikut beberapa prinsip dasar yang 
harus diperankan oleh pelaksana pembangunan terkait dengan adanya pelibatan masyarakat 
dalam penataan ruang untuk mendukung pembangunan wilayah di Kabupaten Kudus : 
1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses penataan 

ruang; 
2. Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses penataan ruang; 
3. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan 

keberagaman sosial budayanya; 
4. Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika dan moral; 
5. Memperhatikan perkembangan teknologi dan profesional. 
 
4.1.2. Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan 

Daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan diperoleh dengan mengidentifikasi isu-
isu baik isu lingkungan, sosial maupun ekonomi yang aktual di wilayah Kabupaten Kudus. 
Identifikasi daftar isu-isu tersebut dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 
yang melibatkan banyak pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah, non 
pemerintah dengan memperhatikan pula kajian isu strategis RTRW Perubahan Kabupaten Kudus 
ataupun isu lingkungan hidup skala makro nasional-global. Identifikasi juga dilakukan dengan 
melengkapi data dan informasi terkait dengan isu-isu, seperti gambaran umum kondisi daerah, 
hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada. 

Tabel 4.2. Pengelompokan Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan  
No. Isu Pembangunan Berkelanjutan Kelompok Isu 
(1) (2) (3) 
1 1. Belum optimalnya upaya pemulihan dan rehabilitasi kawasan 

konservasi terdegradasi dan lahan kritis. 
2. Penambangan galian C (adanya Penambangan/galian di wilayah 

Desa klumpit dan Getasrabi Kec.Gebog dan Desa Kaliwungu dan 
Papringan Kec.Kaliwungu). 

3. Belum idealnya luas tutupan hutan untuk menjamin pelestarian, 
restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap luas lahan 
keseluruhan. 

4. Alih fungsi lahan (tanah kas desa) untuk pembangunan balai desa 
(karena lahan dinilai tidak produktif dan berada di jalan lingkar). 

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan 

Alih fungsi dan 
degradasi lahan 
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No. Isu Pembangunan Berkelanjutan Kelompok Isu 
(1) (2) (3) 

keanekaragaman hayati. 
6. Pendangkalan saluran irigasi baik primer maupun tersier hampir 

merata di seluruh wilayah. 
7. Eksploitasi air tanah dan air permukaan. 
8. RTH masih dibawah 30%. 

2 9. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 
60% (25.334 hektare) dari total wilayah administrasi Kabupaten 
Kudus yang membatasi pengembangan lahan di sektor lainnya. 

10. Ketersediaan lahan perumahan terbatas, sedangkan kebutuhan 
lahan tinggi, perlu adanya penambahan lahan untuk perumahan 
dan industri. 

11. Belum jelasnya terkait kepemilikan  lahan dengan kabupaten 
tetangga. Hulu sungai Wulan ada tanah kas Kab. Demak namun 
administrasi ikut wil. Kab. Kudus, serta wilayah di Tanjungkali 
dan Undakan : wilayah masuk Kab. Demak namun administrasi 
ikut wil. Kab. Kudus. 

12. Kepastian hukum untuk lahan terbangun (sertifikat untuk industri 
namun tidak bisa digunakan untuk industri). 

Keterbatasan lahan 
untuk pengembangan 

lahan terbangun 

3 13. Masih perlunya peningkatan infrastruktur dan pencegahan 
bencana alam di lokasi-lokasi rawan bencana alam. 

14. Belum optimlanya Strategi Penguatan Resiko Bencana untuk 
pengurangan risiko dan penanganan dampak bencana 

15. Perlunya penanganan bencana banjir dan tanah longsor 
16. Adanya wilayah dengan permasalahan banjir dan kekeringan 

pada musim tertentu 
17. Perlunya untuk memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi 

terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam melalui 
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah 
akibat dampak perubahan iklim 

18. Meningkatnya kejadian bencana terkait iklim 

Peningkatan 
kerawanan bencana 

dan dampaknya 

 

4 19. Pencemaran air akibat meningkatnya limbah rumah tangga dan 
industri 

20. Masih adanya BABs karena belum seluruhnya mendapatkan 
akses jamban sehat 

21. Pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat skala komunal 
baik untuk rumah tangga maupun industri kecil 

Belum optimalnya 
pengelolaan limbah 

5 22. Pencemaran air akibat meningkatnya sampah 
23. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah 

pemukiman 
24. Peningkatan pengelolaan Limbah B3 yang sesuai peraturan 

perundangan 
25. Kapasitas TPA sudah melebihi daya tampung sedangkan 

penanganan sampah baru 48% 
26. Belum ada kawasan pengumpulan atau penanganan limbah B3 

Belum optimalnya 
pengelolaan dan 

penanganan sampah 
dan limbah B3 

6 27. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan destinasi 
pariwisata yang menyebabkan minimnya devisa negara dan 
wisatawan mancanegara 

28. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan dunia usaha 
(koperasi, UMKM, perdagangan, pariwisata), antara lain terkait 
promosi, akses pasar, daya saing, permodalan dan media 
informasi 

29. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam 
pembangunan peningkatan dan pengembangan dunia usaha 

30. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) beserta proposi 
alokasinya masih belum terlaksana 

31. Belum adanya arahan ruang dalam RTRW yang bertujuan untuk 
pengembangan wisata kuliner dan produk lokal di desa setempat 
(pengembangan pariwisata di Waduk Logung dan Desa 

Pemberdayaan UMKM 
yang belum optimal 
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No. Isu Pembangunan Berkelanjutan Kelompok Isu 
(1) (2) (3) 

Rahtawu) 
7 32. Penetapan komoditas unggulan pertanian, perkebunan asli (khas 

daerah) 
33. Produktifitas industri mikro 
34. Perlunya produk unggulan daerah Kudus yang bisa ditampilkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan 
35. Tidak ada kejelasan arah investasi 
36. Perlu adanya keterpaduan baik dalam bentuk perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring didalam perijinan 
37. Penataan PKL dan pemberadayaan PKL masih belum maksimal 

dan merata 

Rendahnya daya saing 
produk lokal dan 

ketidakjelasan arah 
investasi 

 

8 38. Masih ada rumah yang tidak layak huni (termasuk rendahnya 
upaya peningkatan kualitas pemukiman dan penataan lingkungan 
permukiman) 

39. Belum optimalnya validasi data keluarga miskin (Rastra dll) 
40. Masyarakat desa kurang sadar gizi 
41. Rendahnya daya beli masyarakat 

Masih adanya 
kemiskinan dan rumah 

tidak layak huni 

9 42. Masih adanya pengangguran dan pengangguran terbuka 
43. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal 
44. Kualitas SDM dalam peningkatan dan pengembangan dunia 

usaha (koperasi, UMKM, perdagangan, pariwisata) belum 
optimal 

45. Perlunya penciptaan lapangan kerja agar tenaga kerja di Kab. 
Kudus tidak beralih ke Jepara/Jakarta/Bali/ke kota lainnya 

Pengangguran dan 
penyerapan tenaga 

kerja 

 

10 46. Infrastruktur dan fasilitas pendukung belajar mengajar masih 
belum mencapai standar (masih ada ruang kelas yang rusak) 

47. Masih adanya anak putus sekolah 

Belum meratanya akses 
dan sapras pendidikan 

11 48. Adanya kasus ISPA dan DBD serta penyakit menular (seperti : 
HIV AIDS, TB Paru, kusta, dll) 

49. Belum optimalnya akses air minum yang memenuhi syarat 
50. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia 

kurang dari 5 tahun 
51. Masih belum optimalnya TPM (tempat pengolahan makanan), 

penjamah makanan dan penjaja makanan di sekolah 
52. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi 

Kualitas kesehatan 
masyarakat yang belum 

optimal 

 

12 53. Belum optimalnya peran perempuan pada pengambilan 
keputusan baik di rumah tangga, di organisasi, tempat kerja dan 
diparlemen 

54. Kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh 
anggota keluarga itu sendiri maupun orang lain disekitar 

Peran Perempuan 
(kesetaraan gender) 

dan KDRT 

13 55. Kurang tersedianya lahan parkir 
56. Penataan peruntukan industri yang belum optimal 
57. Sistem transportasi kurang optimal sehingga menimbulkan 

kemacetan 
58. Penggunaan infrastruktur yang ramah difable belum optimal 

Belum optimalnya 
pengelolaan 
infrastruktur 
transportasi 

         Sumber : FGD Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kudus, 2019 
 
Dari proses tersebut teridentifikasi isu pembangunan berkelanjutan sebanyak 58 isu 

yang terdiri dari isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Isu masing-masing aspek tersebut 
kemudian dikelompokkan dalam tema-tema menurut kesesuaian dan kesamaan sektor, penyebab, 
pengaruh dan lainnya dengan mempertimbangkan: 

a. Bersifat lintas wilayah baik terdiri dari beberapa kabupaten/kota maupun terkait 
dengan wilayah sekitar Kabupaten Kudus sampai dengan nasional; 

b. Bersifat kompleks dan lintas sektor dalam konteks hubungan sebab akibat 
memiliki dampak yang sangat luas; 
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c. Bersifat lintas pemangku kepentingan baik dalam konteks antar OPD maupun 
lintas stakeholder yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat; dan 

d. Bersifat lintas waktu yang artinya dalam skala tahunan maupun periode masa 
pemerintahan. 

Setelah melalui klasifikasi tersebut masing-masing aspek terbagi ke dalam tema-tema. 
Pemilihan Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan pertimbangan di atas dipilih yang memiliki 
nilai 2 – 4 karena memenuhi sebagian besar dari kriteria. Sedangkan Isu Pembangunan 
Berkelanjutan yang nilainya 0 – 1 tidak dilakukan penapisan selanjutnya untuk mendapatkan isu 
pembangunan berkelanjutan strategis. 

 
4.1.3. Penyusunan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis 

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 PP No. 46/2016 unsur-unsur dalam menentukan isu 
pembangunan berkelanjutan strategis paling sedikit menggunakan: 

a. Karakteristik wilayah yang didasarkan pada kondisi ekosistem tertentu atau 
merujuk pada kondisi dengan kualitas lingkungan tertentu. Selain itu juga 
ditambahkan dengan merujuk pada wilayah administrasi dan geografis. 

b. Tingkat pentingnya potensi dampak dengan mengidentifikasi dampaknya 
terhadap besarnya jumlah penduduk, luas penyebaran, intensitas, banyaknya 
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dan sifat kumulatif dampak. 

c. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan ditunjukkan dengan 
hubungan sebab akibat antar isu pembangunan berkelanjutan lainnya. 

d. Keterkaitan dengan materi muatan KRP yang dituangkan dalam perubahan 
RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032. 

e. Muatan RPPLH, dalam hal ini tidak digunakan dalam prioritasi isu karena belum 
adanya dokumen RPPLH yang dapat diacu baik di tingkat nasional maupun 
provinsi. 

f. Hasil KLH dari KRP pada hierarki di atasnya dengan menggunakan hasil dari 
KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029, di mana dalam KLHS tersebut 
telah memuat isu pembangunan berkelanjutan dan juga rekomendasi untuk 
perbaikan kebijakan. 

Berdasarkan unsur-unsur di atas kecuali muatan RPPLH, maka matriks berikut merupakan 
penjelasan penyusunan isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas. Isu pembangunan 
berkelanjutan prioritas merupakan isu yang memiliki nilai 3 – 5 karena dapat memenuhi seluruh 
atau sebagian besar dari unsur-unsur yang telah dijelaskan di atas. 
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Tabel 4.3. Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan  

NO. ISU PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN PENJELASAN 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Alih fungsi dan degradasi 

lahan 
Alih fungsi lahan terjadi ketika lahan dinilai tidak produktif dan terdapat kebutuhan 
penggunaan lahan terbangun. Proses alih fungsi dan degradasi lahan terjadi secara terus 
menerus untuk beragam kepentingan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. 

    4 

2 Keterbatasan lahan untuk 
pengembangan lahan 
terbangun 

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang mencapai 60% dari luas 
Kabupaten Kudus menjadi kendala dalam pengembangan kegiatan budidaya sektor lainnya 
terutama untuk lahan terbangun. Kebutuhan pengembangan lahan terbangun di Kabupaten 
Kudus yang tinggi dari waktu ke waktu untuk permukiman dan industri menjadi terhambat 
karena keterbatasan lahan tersebut. 

    4 

3 Peningkatan kerawanan 
bencana dan dampaknya 

Kabupaten Kudus yang memiliki hulu di Kawasan Muria dan dilalui oleh sungai besar 
yang melintas dari wilayah sekitarnya memiliki kerentanan terhadap bencana banjir dan 
longsor. Permasalahan banjir dan longsor bukan hanya disebabkan pada lokasi bencana 
tersebut, tetapi juga menyangkut kelestarian lingkungan pada bagian hulu Kawasan Muria 
maupun wilayah kabupaten di sekitarnya. Selain itu ancaman terhadap perubahan iklim 
juga memicu meningkatnya risiko bencana hidro-meteorologi  

    4 

4 Belum optimalnya pengelolaan 
limbah 

Pertambahan penduduk dan perumahan menyebabkan terjadinya peningkatan produksi 
limbah domestik baik cair maupun padat. Jika seluruh limbah cair terutama dari kegiatan 
mandi dan cuci langsung menuju ke sungai dan juga ditambah sebagian kecil BABs dan 
buangan limbah kegiatan industri, maka akan menyebabkan beban sungai meningkat dan 
menurunkan daya tampung air sungai. Pada akhirnya akan terjadi penurunan kualitas 
sungai dan sulit untuk dimanfaatkan sebagai air baku.  

    4 

5 Belum optimalnya pengelolaan 
dan penanganan sampah dan 
limbah B3 

Pertambahan penduduk dan perumahan menyebabkan terjadinya peningkatan produksi 
/sampah. Sampah yang dibuang ke sungai akan menyebabkan beban sungai meningkat dan 
menurunkan daya tampung air sungai. Pada akhirnya akan terjadi penurunan kualitas 
sungai dan sulit untuk dimanfaatkan sebagai air baku. Selain itu juga terjadi peningkatan 
produksi limbah B3 baik dari rumah tangga, rumah sakit maupun kegiatan industri. 

    4 

6 Pemberdayaan UMKM yang 
belum optimal 
 

Permasalahan UMKM yang merupakan bagian dari industri kecil merupakan bagian dari 
sektor ekonomi yang secara wilayah tersebar pada zona permukiman di seluruh kecamatan. 
Isu ini meskipun menjadi tugas OPD yang membidangi UMKM, tetapi secara luas 
melibatkan beberapa sektor untuk meningkatkan peran dan kontribusinya terhadap 
pembangunan.  

 -  - 2 
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NO. ISU PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN PENJELASAN 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
7 Rendahnya daya saing produk 

lokal dan ketidakjelasan arah 
investasi 

Permasalahan daya saing produk lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
optimalisasi UMKM serta fasilitasi promosi dan pasar oleh pemerintah. Isu ini secara 
spesifik tidak masuk dalam skala ruang dalam RTRW, meskipun merupakan bagian dari 
lintas sektor. 

 -  - 2 

8 Masih adanya kemiskinan dan 
rumah tidak layak huni 
 

Presentasi masyarakat miskin selama 5 tahun terakhir terus menurun tetapi jika dilihat dari 
jumlah orang miskin selama 3 tahun masih dikisaran 64 ribu orang. Kemiskinan secara 
tidak langsung beresiko terhadap kualitas kesehatan dan lingkungan. Isu kemiskinan harus 
diselesaikan lintas sektor untuk mendapatkan penanganan yang tepat 

 -   3 

9 Pengangguran dan penyerapan 
tenaga kerja 

Masih adanya pengangguran dan rendahnya penyerapan tenaga kerja terkait dengan 
kendala masih adanya permasalahan dalam investasi dan keterbatasan ruang untuk 
pengembangan kegiatan investasi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak tenaga kerja 
yang beralih ke kota lain seperti Jepara dan Jakarta. 

   - 3 

10 Belum meratanya akses dan 
sapras pendidikan 

Meskipun angka harapan lama sekolah di Kabupaten Kudus lebih tinggi daripada 
kabupaten di sekitar namun penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung belajar 
mengajar masih belum mencapai standar. Isu ini spesifik pada sektor pendidikan. 

- - - - 0 

11 Kualitas kesehatan masyarakat 
yang belum optimal 
 

Masih adanya kasus penyakit menular, angka kematian ibu dan anak yang masih cukup 
tinggi serta belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berdampak pada 
kualitas kesehatan masyarakat. Dengan demikian kualitas kesehatan masyarakat 
merupakan isu lintas sektor terutama lingkungan. 

   - 3 

12 Peran Perempuan (kesetaraan 
gender) dan KDRT 

Kesetaraan gender dan KDRT tidak spesifik secara ruang dan merupakan bagian dari 
permasalahan sosial dan cenderung semakin meningkat. Peningkatan kasus utamanya lebih 
didorong karena adanya ruang dan keberanian dari masyarakat untuk melaporkan kasus 
KDRT 

- -  - 1 

13 Belum optimalnya pengelolaan 
infrastruktur transportasi 

Ketersediaan lahan parkir masih kurang serta belum optimalnya sistem transportasi 
sehingga masih timbul kemacetan di wilayah Kabupaten Kudus. Beberapa indikasi 
peningkatan volume kendaraan pribadi dan menurunnya penggunaan transportasi umum 
menjadi permasalahan dalam sistem transportasi  

   - 3 

Sumber: Analisis Tim Penyusun berdasarkan input dalam FGD Penjaringan Isu PB Kabupaten Kudus, 2019 
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Tabel 4.4. Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis 

NO. ISU PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN PENJELASAN 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Alih fungsi dan degradasi 

lahan 

 

Isu alih fungsi lahan secara spesifik terjadi dari lahan terbangun terutama pertanian menjadi 
terbangun untuk permukiman dan industri. Perubahan rona wilayah memberikan dampak 
lingkungan antara lain degradasi lahan dan lingkungan. Isu ini terkait dengan urbanisasi atau 
semakin kota-nya Kabupaten Kudus sehingga ada pergeseran sektor pertanian menuju 
industri. Isu ini juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah terutama pada kawasan perdesaan. 

     
5 

2 Keterbatasan lahan untuk 
pengembangan lahan 
terbangun 

Peningkatan kebutuhan untuk ekonomi perkotaan dan juga permukiman menyebabkan nilai 
ekonomi lahan pertanian menjadi rendah. Peningkatan kebutuhan untuk industri dan 
perdagangan jasa sebagai ciri perkotaan menjadi terkendala karena penetapan LP2B sebesar 
60% dari luas Kabupaten Kudus. Isu ini menjadi bagian dari isu penataan ruang, meskipun 
tidak menjadi isu pada KLHS Provinsi Jawa Tengah maupun sekitarnya 

    
- 4 

3 Peningkatan kerawanan 
bencana dan dampaknya 

Secara lokasi wilayah pada dataran rendah merupakan daerah rawan banjir sedangkan dataran 
dan kontur tinggi rawan longsor. Isu ini terkait dengan permasalahan degradasi dan alih fungsi 
lahan yang tidak diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Isu ini terjadi hampir di 
seluruh Jawa Tengah 

     
5 

4 Belum optimalnya 
pengelolaan limbah 

 

Indikator kerusakan lingkungan akibat kurang optimalnya pengelolaan limbah adalah 
menurunnya daya tampung sungai yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya dukung air 
permukaan yang dapat mengancam kekeringan dan peningkatan eksploitasi air bawah tanah. 
Isu ini juga terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah 

    
 5 

5 Belum optimalnya 
pengelolaan dan penanganan 
sampah dan limbah B3 

Meningkatnya timbulan sampah maupun limbah B3 juga menjadi indikator kerusakan 
lingkungan sebab ruang pengelolaan semakin terbatas sehingga akan menjadi ancaman bagi 
keberlanjutan wilayah. Isu ini juga terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah     

 5 

6 Pemberdayaan UMKM yang 
belum optimal 

Isu UMKM yang lokasinya tersebar secara keruangan tidak menjadi bagian spesifik dalam 
RTRW karena umumnya berlokasi di kawasan permukiman. Selain itu isu ini tidak menjadi 
bagian dari isu KLHS Provinsi Jawa Tengah 

-  - - - 1 
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NO. ISU PEMBANGUNAN 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 

7 Rendahnya daya saing 
produk lokal dan 
ketidakjelasan arah investasi 

Rendahnya daya saing merupakan isu ekonomi yang terkait dengan belum optimalnya 
kontribusi UMKM dan sektor ekonomi penting lainnya dalam memberikan keunggulan bagi 
Kabupaten Kudus. Isu ini tidak menjadi bagian dari isu prioritas dalam KLHS Provinsi Jawa 
Tengah maupun wilayah di sekitarnya 

-  - - - 1 

8 Masih adanya kemiskinan 
dan rumah tidak layak huni 

 

Jumlah masyarakat miskin yang cenderung tetap pada tiga tahun terakhir menunjukkan belum 
optimalnya penanganan masyarakat miskin Kabupaten Kudus. Hal ini terkait dengan 
permasalahan investasi dan nilai tukar petani yang cenderung turun. Meskipun tidak spesifik 
diatur dalam tata ruang, tetapi kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan kualitas kesehatan 
dan lingkungan. Isu ini juga menjadi bagian hampir di semua wilayah Jawa Tengah. 

-   -  
3 

9 Pengangguran dan 
penyerapan tenaga kerja 

 

Masih adanya pengangguran dan rendahnya penyerapan tenaga kerja terkait dengan rendahnya 
investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Kudus. Isu ini tidak menjadi 
bagian dari isu prioritas di Provinsi Jawa Tengah maupun wilayah sekitarnya. -  - - - 1 

10 Kualitas kesehatan 
masyarakat yang belum 
optimal 

 

Rendahnya kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas kesehatan. Rendahnya kesadaran 
masyarakat tentang lingkungan yang baik pada akhirnya akan mengakibatkan kualitas 
kesehatan menurun. Meskipun tidak spesifik diatur dalam penataan ruang tetapi isu ini juga 
menjadi isu prioritas dalam KLHS Provinsi Jawa Tengah.    -  4 

11 Belum optimalnya 
pengelolaan infrastruktur 
transportasi 

Pengelolaan infrastruktur transportasi yang baik akan memberikan kontribusi positif terhadap 
ekonomi, lingkungan dan sosial. Sistem transportasi yang tangguh, aman dan nyaman 
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan serta 
mengurangi tingkat stress dan kecelakaan. Isu ini juga menjadi isu prioritas di Jawa Tengah 

     
5 

Sumber: Analisis Tim Penyusun berdasarkan input dalam FGD Penjaringan Isu PB Kabupaten Kudus, 2019 
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Setelah melalui kedua penilaian di atas serta adanya keterkaitan antara beberapa isu, sesuai 
dengan kesepakatan dalam FGD penetapan isu pembangunan berkelanjutan prioritas maka 
ditetapkan di Kabupaten Kudus 8 (delapan) isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Kedelapan 
isu PB prioritas tersebut adalah: 

a. Alih fungsi dan degradasi lahan, 
b. Keterbatasan lahan untuk pengembangan lahan terbangun,  
c. Peningkatan kerawanan bencana dan dampaknya, 
d. Belum optimalnya pengelolaan air limbah, 
e. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah dan limbah B3, 
f. Masih adanya kemiskinan dan rumah tidak layak huni,  
g. Kualitas kesehatan masyarakat yang belum optimal, dan 
h. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur transportasi. 

 
4.2. Analisis Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas 

Untuk menentukan prioritas isu pembangunan berkelanjutan strategis digunakan muatan 
dalam Pasal 9 ayat 2 PP No. 46 tahun 2016. Ketentuan tersebut juga sekaligus digunakan untuk 
menjamin bahwa elemen-elemen penting sebagai indikator performa lingkungan telah 
diakomodasi dalam proses penyusunan isu Pembangunan Berkelanjutan baik secara teknokratik 
maupun dalam proses partisipatif. Maka mengacu pada Pasal 9 ayat (2) dimana isu PB 
setidaknya berkaitan dengan 10 muatan, yaitu: 

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk 
pembangunan; (Kapasitas D3TLH) 

2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; (Dampak LH) 
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem; (Kinerja JE) 
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana (Intensitas Bencana) 
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam; (Status SDA) 
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; (Keanekaragaman hayati) 
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (Adaptasi PI) 
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok 

masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat; 
(Kemiskinan) 

9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; (Kesehatan) 
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional 

yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. (Hukum tradisional) 
 

Untuk menentukan bahwa isu PB strategis prioritas dilakukan penilaian terhadap 10 
muatan di atas dan dilakukan tabulasi silang dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. Pada setiap 
matriks kolom dan baris dijelaskan untuk menunjukkan kandungannya.  
Penjelasan deskripsi terhadap masing-masing isu pembangunan berkelanjutan ditelaah terhadap 
10 muatan secara kualitatif dan kuantitatif. Penilaian menggunakan skor 1 – 5 yang 
menunjukkan derajat penting tidaknya pengaruh isu PB strategis terhadap masing-masing 
muatan. Keterangan skor tersebut adalah: 

5 = Sangat Penting 
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4 = Penting 
3 = Cukup Penting 
2 = Tidak Penting 
1 = Sangat Tidak Penting 
Karena konteks Kabupaten Kudus tidak memiliki kawasan adat maka muatan tersebut 

atau muatan ke-10 tidak dimasukkan ke dalam analisis karena nilainya semuanya sangat tidak 
penting sehingga tidak mempengaruhi penilaian terhadap masing-masing isu PB strategis. 
Sehingga hanya 9 muatan saja yang digunakan untuk menentukan prioritas isu. 

Prioritas isu pembangunan berkelanjutan strategis diurutkan dari jumlah skor dari 
terbesar sampai dengan skor terkecil. Maka berdasarkan tabel uraian telaah isu pembangunan 
berkelanjutan prioritas maka urutan prioritas isu pembangunan berkelanjutan strategis di 
Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut: 

1. Alih fungsi dan degradasi lahan (45) 
2. Peningkatan kerawanan bencana dan dampaknya (43) 
3. Belum optimalnya pengelolaan air limbah (40) 
4. Masih adanya kemiskinan dan rumah tidak layak huni (39) 
5. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah dan limbah B3 (38) 
6. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur transportasi (37) 
7. Kualitas kesehatan masyarakat yang belum optimal (36) 
8. Keterbatasan lahan untuk pengembangan lahan terbangun (30) 
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Tabel 4.5. Telaah Keterkaitan dengan Muatan dan Penilaian Isu PB Prioritas 
Daftar Isu PB 

Strategis DDTLH Dampak LH Jasa 
Ekosistem 

Cakupan 
Bencana Mutu SDA Biodiversity Perubahan 

Iklim 
Masyarakat 

Miskin 
Kesehatan 

Masyarakat 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Alih fungsi 
dan degradasi 
lahan (45) 

Seluruh daya 
dukung lahan 
akan turun jika 
terjadi alih 
fungsi lahan 
dan degradasi 
lahan (5) 

Keberlanjutan 
ekosistem akan 
terancam dengan 
makin banyaknya 
alih fungsi lahan 
(5) 

Semua jasa 
ekosistem 
akan 
terancam (5) 

Peningkatan alih 
fungsi lahan dan 
adanya 
degradasi lahan 
akan 
meningkatkan 
potensi bencana 
banjir dan tanah 
longsor (5) 

Ketersediaan 
SDA akan 
semakin 
menipis (5) 

Terjadi 
kemerosotan 
dan penurunan 
kualitas dan 
kuantitas 
biodiversity 
(5)  

Beralihnya 
menjadi 
kawasan 
terbangun dan 
adanya 
degradasi 
lahan maka 
kerentanan 
iklim akan 
meningkat (5) 

SDA sebagai 
sumber 
kehidupan 
yang semakin 
menurun 
potensinya 
akan 
mengancam 
ekonomi 
masyarakat 
miskin (5) 

Peningkatan 
alih fungsi 
lahan dan 
degradasi 
lahan memicu 
meningkatnya 
penyakit yang 
menurunkan 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat (5)   

2. Keterbatasan 
lahan untuk 
pengembangan 
lahan 
terbangun (30) 

Lahan 
permukiman 
berkurang 
dengan 
rendahnya daya 
dukung lahan 
terbangun (4) 

Berkembangnya 
lahan terbangun 
akan 
mengakibatkan 
banyaknya alih 
fungsi lahan (4) 

Kualitas jasa 
ekosistem 
dapat 
menurun 
dengan 
pengembang
an lahan 
terbangun 
(4) 

Pengembangan 
lahan terbangun 
akan 
menimbulkan 
dampak bencana 
(4) 

Kualitas SDA 
dapat menurun 
dengan 
pengembangan 
lahan 
terbangun (3) 

Pengembanga
n lahan 
terbangun 
akan 
berdampak 
pada 
penurunan 
kualitas 
biodiversity 
(3) 

Kerentanan 
iklim akan 
meningkat 
dengan 
pengembangan 
lahan 
terbangun (2) 

SDA yang 
semakin 
menurun 
berpotensi 
mengancam 
ekonomi 
masyarakat 
yang 
memanfaatkan 
SDA tsb (4) 

Kualitas 
kesehatan 
masyarakat 
menjadi 
berdampak 
dengan adanya 
pengembangan 
lahan 
terbangun (2) 

3. Peningkatan 
kerawanan 
bencana dan 
dampaknya 
(43) 

Kerawanan 
bencana 
meningkat 
dengan adanya 
kegiatan 
budidaya yang 
tidak sesuai 
dengan 
kemampuan 
lahan (5) 
 

Kerawanan 
bencana 
berdampak pada 
kerusakan LH (5) 

Peningkatan 
kerawanan 
bencana 
akibat dari 
menurunnya 
jasa 
ekosistem 
(5) 

Meningkatnya 
dampak akibat 
dari kejadian 
bencana akan 
menjadi 
ancaman 
pembangunan 
dan 
keberlanjutan 
hidup 
masyarakat (4) 

Kualitas SDA 
yang menurun 
akan 
meningkatkan 
kerawanana 
bencana (5) 

Kelestarian 
KEHATI akan 
terancam 
dengan 
meningkatnya 
kerawanan 
bencana (4) 

Adanya 
perubahan 
iklim akan 
meningkatkan 
kejadian yang 
berpotensi 
rawan bencana 
(5) 

Dampak 
bencana 
sangat 
berpengaruh 
terhadap 
masyarakat 
miskin (5) 

Adanya 
bencana akan 
meningkatkan 
potensi 
kejadian 
penyakit diare, 
ISPA, dan 
penyakit kulit 
(5)  

4. Belum 
optimalnya 
pengelolaan air 
limbah (40) 

Belum 
optimalnya 
pengelolaan 
limbah 

Pencemaran air 
terjadi akibat dari 
belum 
optimalnya 

Belum 
optimalnya 
pengelolaan 
limbah 

Bencana banjir 
disebabkan 
karena belum 
optimalnya 

Kualtitas SDA 
semakin 
menurun 
dengan belum 

Keberlangsun
gan 
biodiversity 
akan menurun 

Kerentanan 
iklim akan 
meningkat 
dengan adanya 

Masyarakat 
miskin rentan 
terhadap akses 
pengelolaan 

Belum 
optimalnya 
pengelolaan air 
limbah 



 
 KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 IV-13 

Daftar Isu PB 
Strategis DDTLH Dampak LH Jasa 

Ekosistem 
Cakupan 
Bencana Mutu SDA Biodiversity Perubahan 

Iklim 
Masyarakat 

Miskin 
Kesehatan 

Masyarakat 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

berdampak 
pada 
menurunnya 
daya dukung 
dan daya 
tampung (4) 

pengelolaan 
limbah (5) 

mengancam 
kualitas 
jasaekosiste
m pangan , 
air, 
biodiversity 
(5) 

pengelolaan air 
limbah (4) 

optimalnya 
pengelolaan air 
limbah (4)  

akibat belum 
optimalnya 
pengelolaan 
air limbah (4) 

pencemaran 
dan tidak 
optimalnya 
pengelolaan air 
limbah 
(3) 

air limbah (3) menimbukan 
dampak 
kesehatan bagi 
penyakit (5) 

5. Belum 
optimalnya 
pengelolaan 
dan 
penanganan 
sampah dan 
limbah B3 (38) 

Belum 
optimalnya 
pengelolaan 
dan 
penanganan 
sampah dan 
limbah B3 
berdampak 
pada kualitas 
daya tamping 
(5) 

Pencemaran air 
maupun tanah 
mengkibatkan 
kerusakan LH (5) 

Kualitas jasa 
ekosistem 
dapat 
terancam 
akibat belum 
optimalnya 
pengelolaan 
dan 
penanganan 
sampah dan 
limbah B3 
(5) 

Belum 
optimalnya 
pengelolaan dan 
penanganan 
sampah 
mengakibatkan 
timbulnya 
bencana banjir 
(3)  

Belum 
optimalnya 
pengelolaan 
dan 
penanganan 
sampah dan 
limbah B3 
menurunkan 
kualitas SDA 
(4) 

Belum 
optimalnya 
pengelolaan 
dan 
penanganan 
sampah dan 
limbah B3 
berdampak 
pada 
menurunnya 
bi biodiversity 
(4) 

Emisi GRK 
makin 
meningkat 
akibat dari 
belum 
optimalnya 
pengelolaan 
dan 
penanganan 
sampah dan 
limbah B3 (4) 

Belum 
optimalnya 
pengelolaan 
dan 
penanganan 
sampah dan 
limbah B3 
berdampak 
pada 
masyarakat 
miskin (3) 

Meningkatnya 
volume 
sampah dan 
tidak 
terkelolanya 
limbah B3 
dengan baik 
menimbulkan 
dampak 
kesehatan 
terhadap 
penyakit (5) 

6. Masih adanya 
kemiskinan 
dan rumah 
tidak layak 
huni (39) 

ketidaksesuaian 
daya dukung 
lahan dan 
penurunan 
kualitas air 
akan 
mengakibatkan 
rendahnya 
akses air bersih 
dan ancaman 
menurunnya 
kemampuan 
pengelolaan air 
(3) 

kemiskinan 
berpotensi 
menimbulkan 
permasalahan 
terhadap 
kerusakan 
lingkungan, 
pencemaran, 
penyakit dan 
gangguan 
kesehatan lain (3) 

Kemiskinan 
mengancam 
pengurangan 
jasa 
ekosistem 
ketersediaan 
air bersih 
dan pangan 
serta 
perlindungan 
kawasan 
biodiversity 
(hutan) (4) 

penggunaan 
lahan yang tidak 
sesuai dengan 
kemampuan 
lahannya dan 
tidak dilengkapi 
sarana prasarana 
memadai akan 
menurunkan 
fungsi 
pengendali air 
sehingga terjadi 
bencana saat 
musim hujan 
(banjir) (4) 

Akses 
masyarakat 
miskin rendah 
terhadap SDA 
(5) 

Sumber daya 
yang 
dimanfaatkan 
secara tidak 
terkendali 
menimbulkan 
ancaman pada 
KEHATI (5) 

Masyarakat 
miskin rentan 
terhadap 
bencana dan 
perubahan 
iklim (5) 

Masyarakat 
miskin 
muncul akibat 
dari 
timpangnya 
distribusi 
kesejahteraan 
dan 
pembangunan 
yang tidak 
merata (5) 

Rumah tidak 
layak huni 
berpengaruh 
terhadap 
kesehatan 
masyarakat (5) 

7. Kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

Penurunan 
daya dukung 
lahan dan 

Adanya 
pencemaran dan 
kerusakan LH 

Menurunnya 
jasa 
ekosistem 

Bencana akibat 
kerusakan dan 
pencemaran LH 

Mutu SDA 
yang menurun 
berdampak 

Ancaman 
KEHATI 
akibat 

Kerentanan 
Perubahan 
iklim 

Kemiskinan 
berdampak 
pada 

Belum 
optimalnya 
pelayanan 
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Daftar Isu PB 
Strategis DDTLH Dampak LH Jasa 

Ekosistem 
Cakupan 
Bencana Mutu SDA Biodiversity Perubahan 

Iklim 
Masyarakat 

Miskin 
Kesehatan 

Masyarakat 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

yang belum 
optimal (36) 

kualitas air 
berdampak 
pada 
menurunnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat (3)   

berdampak buruk 
bagi kesehatan 
masyarakat (4) 

berdampak 
pada kualitas 
kesehatan 
masyarakat 
(4) 

serta penurunan 
LH 
menimbulkan 
bencana yang 
mengancam 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat (4) 

pada kualitas 
kesehatan 
masyarakat (5) 

penurunan 
kualitas LH 
dan DDTLH 
berdampak 
buruk bagi 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat (4) 

berdampak 
pada kesehatan 
masyarakat 
(3) 

pemenuhan 
kualitas 
kesehatan 
yang optimal 
(5) 

kesehatan 
masyarakat 
mengakibatkan 
semakin 
menurunnya 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat (4) 

8. Belum 
optimalnya 
pengelolaan 
infrastruktur 
transportasi 
(37) 

Pengelolaan 
infrastruktur 
transportasi 
yang tidak 
sesuai dengan 
kemampuan 
lahan akan 
meningkatkan 
potensi 
bencana yang 
terjadi dan 
kerusakan 
infrastruktur 
(3) 

Pengembangan 
Infrastruktur akan  
mengurangi 
luasan lahan 
terbuka. 
Kemacetan 
berpengaruh 
terhadap kualitas 
udara 
akibat emisi 
kendaraan 
bermotor (5) 

Pengelolaan  
infrastruktur 
transportasi 
dapat 
menurunkan 
jasa 
ekosistem 
terutama 
pangan, air, 
tata air serta 
biodiversity 
(4) 

pembangunan 
infrastruktur 
dengan 
membuka lahan 
akan 
mengurangi 
kemampuan 
lahan 
dan 
berpotensi 
menimbulkan 
bencana banjir, 
tanah longsor 
ataupun 
kekeringan (3) 

Pengelolaan 
infrastruktur 
transportasi 
akan 
mengurangi 
ketersediaan 
SDA  (5) 

Pengelolaan 
infrastruktur 
transportasi 
baru yang 
membuka 
lahan 
baru akan 
berdampak 
berkurangnya 
KEHATI (4) 

Kemacetan 
akan 
meningkatkan 
konsumsi 
BBM yang 
berkontribusi 
menghasilkan 
GRK dan 
meningkatkan 
kerentanan 
perubahan 
iklim (5) 

Kurangnya 
pemerataan 
pembangunan 
meningkatkan 
kemiskinan 
dan 
kesenjangan 
kesejahteraan 
(4) 

Menurunnya 
kualitas udara 
dengan adanya 
pengelolaan 
infrastruktur 
transportasi 
akan 
meningkatkan 
ancaman 
kesehatan 
masyarakat 
seperti ISPA 
(4) 

Sumber : Tim Penyusun, 2019
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4.3. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Terkait RTRW  
4.3.1. Alih Fungsi dan Degradasi Lahan 

Perubahan penggunaan lahan umumnya banyak terjadi untuk lahan permukiman dan 
industri. Luas permukiman yang ada di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu tahun 2011 – 
2017 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan jumlah 
penduduknya. Pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Kudus selama lima tahun 
terakhir ternyata mempengaruhi terjadinya perkembangan wilayah yang begitu pesat. Hal ini 
terlihat pada tingginya perubahan atau alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan. 
Termasuk juga penambahan lahan-lahan terbangun untuk industri seiring meningkatnya 
potensi industri di wilayah Pantura. Bersumber pada Info Seputar Kudus tanggal 12 
September 2018  telah banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di sejumlah 
desa di Kecamatan Bae, mulai dari Desa Dersalam, Gondangmanis, Panjang dan Peganjaran. 
Ratusan hektar sawah dan lahan yang semula ditanami tebu, diratakan dan dikapling atau 
tanah siap bangun, atau bangunan perumahan yang siap jual. Di Kecamatan Gebog, alih 
fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, diantaranya terjadi di Desa Peganjaran, Klumpit, 
Karangmalang dan Besito, di Kecamatan Kaliwungu diantaranya di Desa Garung Lor, di 
Kecamatan Jekulo  di Desa Terban, di Kecamatan Jati  di Desa Megawon, sedangkan untuk di 
Kecamatan Kota, diantaranya di Desa Kaliputu. 

Belum ada pemantauan yang spesifik terkait alih fungsi lahan di Kabupaten Kudus. 
Salah satu penyebabnya dari faktor internal yatu kondisi sosial ekonomi petani itu sendiri . 
Harga tanah yang semakin tahun semakin tinggi maka pemilik tanah yang luasnya 
memungkinkan untuk dibuat tanah kapling berlomba-lomba menjualnya dan selanjutnya 
dibuat untuk perumahan. Sedangkan Faktor eksternal yang alih fungsi lahan pertanian ke 
penggunaan non pertanian yang terjadi di Kabupaten Kudus adanya dinamika pertumbuhan 
perkotaan, demografi  maupun ekonomi. 

Berdasarkan hasil digitasi menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) 
Worldview Tahun 2014-2015, diperoleh luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kudus adalah 
44.708,96 hektar. Perbedaan antara Peta RTRW dengan luas penggunaan lahan dari 
interpretasi kenampakan pada hasil digitasi CSRT untuk wilayah Kabupaten Kudus dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 4.6. Perbandingan Luasan Perda 16 Th 2012 dengan Peta Tutupan Lahan Eksisting 

(Industri, Pemukiman dan Gardu Induk) 

No. Rencana Pola Ruang Penggunaan 
Eksisting Luasan (Ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Kaw. Cagar Budaya Kawasan Lindung Industri 50.276,98  
2 Kaw. Cagar Budaya Kawasan Lindung Permukiman 106.157,64  
3 Kaw. Hutan Lindung Kawasan Lindung Permukiman 317,67  
4 Kaw. Lindung Spiritual Kawasan Lindung Permukiman 2.999,81  
5 Kaw. Per. Hutan Produksi Kawasan Budidaya Industri 23,78  
6 Kaw. Per. Hutan Produksi Kawasan Budidaya Permukiman 9.184,05  
7 Kaw. Per. Hutan Produksi Terbatas Kawasan Budidaya Permukiman 10.087,47  
8 Kaw. Per. Industri Kawasan Budidaya Permukiman 2.108.126,21  
9 Kaw. Per. Pariwisata Kawasan Budidaya Permukiman 194.276,06  

10 Kaw. Per. Pertambangan Kawasan Budidaya Industri 108,16  
11 Kaw. Per. Pertambangan Kawasan Budidaya Permukiman 6.913,86  
12 Kaw. Per. Pertanian Tanaman Pangan Kawasan Budidaya Gardu Induk 10.536,39  
13 Kaw. Per. Pertanian Tanaman Pangan Kawasan Budidaya Industri 1.396.729,82  
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No. Rencana Pola Ruang Penggunaan 
Eksisting Luasan (Ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
14 Kaw. Per. Pertanian Tanaman Pangan Kawasan Budidaya Permukiman 15.037.102,28  
15 KCP2B Kawasan Budidaya Industri 17.995,79  
16 KCP2B Kawasan Budidaya Permukiman 450.369,96  
17 Permukiman Perdesaan Kawasan Budidaya Industri 67.314,14  
18 Permukiman Perkotaan Kawasan Budidaya Gardu Induk 36.889,12  
19 Permukiman Perkotaan Kawasan Budidaya Industri 2.848.114,43  
20 Sekitar Mata Air Kawasan Lindung Permukiman 12.967,28  
21 Sekitar Waduk Kawasan Lindung Industri 2.143,72  
22 Sekitar Waduk Kawasan Lindung Permukiman 5.458,98  
23 Sempadan Sungai Kawasan Lindung Industri 55.576,83  
24 Sempadan Sungai Kawasan Lindung Permukiman 1.397.019,97  
25 TPA Kawasan Budidaya Permukiman 2.163,69  

Sumber : Tim Penyusun, 2019 
 
Dari tabel diatas menunjukan terjadi alih fungsi lahan apabila dilihat dari 

ketidaksesuaian fungsi. Dimana beberapa rencana kawasan penggunaan lahan seperti lahan 
perutukan pertanian pangan, hutan produksi, kawasan lingdung, kawasan cagar budaya  telah 
berubah menjadi pemukiman maupun industri.  

 
Tabel 4.7. Simpangan Tutupan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Pola Ruang 

Kabupaten Kudus (Perda Tahun 2012) 
NO. POLA RUANG KABUPATEN KUDUS TUTUPAN LAHAN EKSISTING (CSRT 2015) 
(1) (2) (3) 

1. Kawasan Industri Permukiman 
 

  
 

2. Kawasan Industri Sawah 
 

  

3. Kawasan Peruntukan Hutan Lindung Permukiman 
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NO. POLA RUANG KABUPATEN KUDUS TUTUPAN LAHAN EKSISTING (CSRT 2015) 
(1) (2) (3) 

 

  
4. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Permukiman 

 

  
 
 

5. Kawasan Peruntukan Industri Permukiman 
 

  
 
 

6. Kawasan Peruntukan Industri Sawah 
 

  
 
 
 

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata Industri 
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NO. POLA RUANG KABUPATEN KUDUS TUTUPAN LAHAN EKSISTING (CSRT 2015) 
(1) (2) (3) 

 

  
 

8. Kawasan Peruntukan Pariwisata Permukiman 
 

  
 
 
 
 

9. Kawasan Peruntukan Perkebunan Industri 
 

  
 

10. Kawasan Peruntukan Perkebunan Permukiman 
 

  
 
 

11. Kawasan Peruntukan Pertambangan Permukiman 
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NO. POLA RUANG KABUPATEN KUDUS TUTUPAN LAHAN EKSISTING (CSRT 2015) 
(1) (2) (3) 

 

  
 
 

12. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah Industri 
 

  
 
 

13. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah Industri 
 

  
 
 

14. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering Permukiman 
 

  
 
 

15. Kawasan Peruntukan Permukiman Pedesaan Industri 
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NO. POLA RUANG KABUPATEN KUDUS TUTUPAN LAHAN EKSISTING (CSRT 2015) 
(1) (2) (3) 

 

  
 

16. Kawasan Peruntuk Permukiman Perkotaan Industri 
 

  
 

17. Kawasan Peruntukan Sempadan Sungai Permukiman 
 

  
 
 

 
Perubahan fungsi lahan pada kanan – kiri Jalan Lingkar Selatan Kudus (Desa Loram Lor – Desa 

Gulang). Perbandingan dengan menggunakan Citra Satelit tahun 2009 dengan tahun 2017. 
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Perubahan fungsi lahan pada kanan – kiri Jalan Lingkar Selatan Kudus bagian barat (Desa Pasuruan 

Kidul). Perbandingan dengan menggunakan Citra Satelit tahun 2009 dengan tahun 2017. 
 

 
Perubahan fungsi lahan pada kawasan permukiman di Desa Garung Lor (Kecamatan Kaliwungu). 

Perbandingan dengan menggunakan Citra Satelit tahun 2009 dengan tahun 2017. 

 
Perubahan fungsi lahan pada kawasan permukiman di Desa Kedung Dowo – Mijen (Kecamatan 
Kaliwungu). Perbandingan dengan menggunakan Citra Satelit tahun 2009 dengan tahun 2017. 

 

 
Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kudus mulai dari Kecamatan Bae – Gebog – Kaliwungu. 

Perbandingan dengan menggunakan Citra Satelit tahun 2009 dengan tahun 2017. 
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Perubahan fungsi lahan pada kanan – kiri Jalan Lingkar Utara Kudus (Desa Panjang). Perbandingan 

dengan menggunakan Citra Satelit tahun 2009 dengan tahun 2017. 
 

 
Perkembangan penggunaan lahan PT Djarum Oasis di Godang Manis Kecamatan Bae. Perbandingan 

dengan menggunakan Citra Satelit tahun 2009 dengan tahun 2017. 
 

 
Perkembangan penggunaan lahan di kanan – kiri Jalan Raya Kudus – Pati (Terban Kecamatan Jekulo). 

Perbandingan dengan menggunakan Citra Satelit tahun 2009 dengan tahun 2017. 
 

4.3.2. Peningkatan Kerawanan Bencana dan Dampaknya 
Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rentan terhadap 

bencana alam. Selain Kabupaten Kudus, beberapa wilayah di Jawa Tengah rawan akan 
ancaman bencana alam dengan berbagai jenis serta karakteristik yang berbeda antara lain: 
gempa bumi, gunung meletus, tsunami, serta tanah longsor. Letaknya yang dilalui oleh jalur 
pegunungan muda mengakibatkan kondisi tanah masih bergerak dan rawan terhadap 
longsoran. Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Kudus, meliputi : 
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1. Kawasan Rawan Tanah Longsor, meliputi : Desa Rahtawu, Desa Menawan 
Kecamatan Gebog,  Desa Terban Kecamatan Jekulo, Desa Ternadi, Desa Soco, 
Desa Colo, Desa Japan, Desa Cranggang, Desa Glagah Kulon dan Desa 
Kuwukan Kecamatan Dawe; 

2. Kawasan Rawan Banjir, meliputi: Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo 
bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian 
selatan dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan; 

3. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan, meliputi  Kecamatan Jekulo, 
Kecamatan Dawe dan Kecamatan Undaan; 

4. Kawasan Rawan Bencana Angin Topan, meliputi seluruh wilayah kecamatan. 
5. Kawasan Lindung Geologi, meliputi kawasan rawan bencana alam geologi  

berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah di Kecamatan Gebog, 
Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe serta kawasan yang memberikan 
perlindungan terhadap air tanah berupa cekungan air tanah dan kawasan 
sempadan mata air. Ditambah dengan adanya perubahan iklim global yang 
mengakibatkan naiknya jumlah curah hujan yang didukung dengan 
menurunnya kualitas lahan akibat penebangan hutan serta perubahan 
penggunaan lahan semakin meningkatkan risiko terjadinya bencana longsoran. 
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017, 
jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Kudus yaitu 76 kejadian (BPBD, 
2017). 

 
Tabel 4.8. Jumlah Bencana Alam dan Dampak Bencana 

No Kecamatan 
Banyak 
Bencana  

Alam 

Jumlah Korban 
Hancur Rusak Kerugian 

(Juta Rupiah) Mati Luka Menderita 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Kaliwungu 3 0 0 0 0 1 50,00 
2 Kota 4 0 0 0 0 1 105,00 
3 Jati 6 0 0 442 0 70 320,00 
4 Undaan 6 0 0 445 0 3 645,00 
5 Mejobo 10 1 0 0 0 3 110,00 
6 Jekulo 8 0 0 0 0 160 100,00 
7 Bae 9 0 0 0 0 2 30,00 
8 Gebog 18 0 0 0 0 6 160,00 
9 Dawe 12 0 0 0 0 336 300,00 
  Jumlah 76 1 0 887 0 582 1820,00 

Sumber : Kabupaten Kudus dalam Angka 2017 
 
Kejadian bencana di Kabupaten Kudus selama Tahun 2017 yang terbanyak ada di 

Kecamatan Gebog dengan 18 kejadian bencana. Jumlah korban meninggal selama Tahun 
2017 ada 1 jiwa, korban yang terdampak sebanyak 887 Jiwa, kerusakan berjumlah 586 unit 
bangunan, dan kerugian total yang di alami mencapai Rp1.820.000.000,00. 

 
4.3.3. Belum Optimalnya Pengelolaan Air Limbah 

Badan air seringkali menjadi tempat pembuangan terakhir tanpa melihat sejauhmana 
daya tampungnya. Ada 5 sungai besar yang mengalir di Kabupaten Kudus yang menjadi 
parameter kualitas sumber daya air di wilayah ini. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai 
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Gelis, Sungai Jaranan, Sungai Madat, Sungai Ngembalrejo dan Sungai Wulan. Data 
pengambilan kualitas air yang diambil di hulu dan hilir sungai menunjukan bahwa  telah ada 
beberapa parameter yaitu parameter BOD, COD, Detergent, Fenol, DO, Sisa Chlor, Kromium 
Val.6, Fosfat, Nitrit, Seng, Sulfat, Total Coliform Dan Fecal Coli berada diatas bakumutu 
yang dipersyaratkan.  

Kelima sungai tersebut secara rutin di ukur kualitas airnya (setiap tahun dua kali), hal 
ini untuk memonitor sejauh mana kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Kudus. Dari 
kualitas air kelima sungai tersebut dapat diketahui indek kualitas air sungai yang menentukan 
sejauhmana mutu kualitas air yang ada di Kabupaten Kudus. Pengambilan sampel dilakukan 
di hulu dan di hilir sungai setiap musim dimana 1x pengambilan pada musim kemarau dan 1x 
pengambilan pada musim hujan. Melalui Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA) dilakukan 
berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pada tren 5 tahun dapat dilihat bahwa parameter 
kenaikan terjadi pada tahun 2017 di bagian hulu maupun hilir. Tabel dibawah ini adalah tabel 
perhitungan kualitas mutu air dengan metode Indeks Pencemar pada pengambilan sampel 
bulan April 2017 dan Agustus 2017. 

 
Tabel 4.9. Hasil Perhitungan Indeks Pencemar Air 

 
Sumber : Data IKPLHD, 2018  

 
Dari tabel analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak sungai di Kabupaten 

Kudus mempunyai indeks pencemaran yang masuk kedalam cemar ringan sampai cemar 
barat. Sungai Wulan yang tadinya mempunyai status mutu air yang memenuhi baku mutu, 
namun pada tahun 2017 menjadi cemar sedang di hulu sedangkan cemar sedang di bagian 
Sungai Wulan Hilir. Sungai yang indeks pencemarannya tinggi adalah sungai yang terletak 
dihilir seperti Sungai Jaranan, Sungai Gelis Dan Sungai Madat. Gambar di bawah ini 
merupakan trend nilai IKA sungai-sungai besar di Kabupaten Kudus. 
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Sumber : Hasil Analisis, 2016 

Gambar 4.1. Tren Nilai IKA Sungai 
Besar di Kabupaten Kudus 

Tahun 2015 kondisi kualitas air sungai di Kudus sangat kurang baik hal ini 
ditunjukkan pada nilai IKA yang cukup rendah. Sedangkan kodisi terbaik pada tahun 2014 
dimana nilai IKA cukup tinggi. Salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah terjadinya 
banjir besar yang terjadi di wilayah Kudus pada saat itu sehingga terjadi pengenceran air 
sungai yang menyebabkan meningkatnya kualitas air.  

Penurunan kualitas air ini disebabkan oleh limbah cair dan limbah padat (sampah) 
yang berasal dari kegiatan masyarakat baik dari pemukiman, industri, pertanian dan 
peternakan.  

Menurut data BPS (Kabupaten Kudus dalam Angka Tahun 2017)  jumlah industri di 
Kabupaten Kudus pada tahun 2016 sebanyak 1.356 industri dengan jumlah tenaga kerja 
142.432 pekerja. Jumlah industri semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata 
peningkatan 36% selama tahun 2012-2016. Dengan meningkatnya jumlah industri maka 
berpotensi menambah beban pencemaran dengan meningkatkan jumlah limbah cair industri 
yang dibuang ke dalam sungai, apabila industri tersebut banyak yang tidak mempunyai IPAL. 
Dari data pengawasan Dinas PKPLH kabupaten Kudus teridentifikasi sudah ada 10 industri 
besar yang mempunyai IPAL dengan outlet IPAL dibuang ke sungai.  

Selain industri, sampah dan limbah cair juga dihasilkan oleh semakin padatnya 
pemukiman akibat dari pertumbuhan penduduk. Hal ini dibuktikan dengan semakin 
meningkat pula timbulan sampah di Kabupaten Kudus. Menurut data dari Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, jumlah perkiraan timbulan 
sampah per hari di Kabupaten Kudus adalah sebesar 552 m3/hari dimana 56% dihasilkan oleh 
kecamatan Kota Kudus.  

Limbah pertanian berupa penggunaan pupuk anorganik juga salah satu sumber 
pencemar air. Pupuk di lahan pertanian terbawa oleh aliran air hujan sehingga sisa-sisa pupuk 
yang ada terikut masuk kedalam aliran air sungai. Penggunaan pupuk anorganik masih tinggi 
sekitar 88% dari keseluruhan konsumsi pupuk di Kabupaten Kudus dibandingkan penggunaan 
pupuk organik. Sumber pencemar lain adalah limbah hewan ternak yang tidak diolah. Jumlah 
hewan ternak seperti kambing dan domba cenderung meningkat yaitu 0,6% dan 0,8% dalam 
kurun waktu 2011-2017. Sedangkan jumlah sapi perah, sapi potong dan kerbau cenderung 
mengalami pernurunan dalam kurun waktu  2011-2017. Selama ini pengolahan kotoran ternak 
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hanya dibuat pupuk kandang dan diolah melalui Biogas dari sebagian kecil dari jumlah 
kotoran ternak yang dihasilkan. Saat ini jumlah biogas yang ada di Kabupaten Kudus 
sebanyak 21 unit dengan kapasitas masing-masing 24 m3 sebanyak 8 unit, kapasitas 6 m3 
sebanyak 9 unit dan kapasitas 12 m3 sebanyak 4 unit. 

 
4.3.4. Masih Adanya Kemiskinan dan Rumah Tidak Layak Huni 

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Kudus pada tahun 2013-2018 dapat dilihat pada 
tabel berikut ini. 

Tabel 4.10. Perusahaan yang Mendapat Ijin untuk Mengelola Limbah B3 
No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Jumlah Penduduk (jiwa)       
2 Jumlah Penduduk Miskin 

(jiwa) 
70.100 65.800 64.100 64.200 64.400 59.990 

3 Persentase Penduduk 
Miskin (%) 

8,62 7,99 7,73 7,65 7,59 6,98 

4 Garis kemiskinan 
(Rp/Kapita/bulan) 

299.097 314.211 328.404 356.951 373.224 393.078 

Sumber :SIPD – Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Per Maret 2018) 
 

 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 

Gambar 4.2. Persentase Penduduk 
Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 

2018 
Apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut : 
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 
Gambar 4.3. Persentase Penduduk 

Miskin Kabupaten Kudus dan Sekitar 
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun cenderung 

menurun. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kudus lebih rendah dibandingkan 
dengan Kabupaten Pati, dan Demak dan hampir berhimpitan dengan Kabupaten Jepara. 
Dalam upaya mengatasi kemiskinan terkait dengan ketidaklayakkan tempat tinggal, 
Pemerintah mengeluarkan program RTLH yaitu berupa bantuan stimulan pada Rumah Tidak 
Layak Huni  berupa uang untuk membeli material untuk pemugaran. Persentase Rumah Tidak 
Layak Huni di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11. Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2013-2018 

No. Uraian  Tahun 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Rumah Layak Huni (%) 90,40% 97,42% 97,73% 97,73% 97,74% 97,82% 

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 
 

Sepanjang tahun 2013-2018 penanganan RTLH mengalami kenaikan, sehingga 
percepatan penanganan RTLH diharapkan dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang 
layak dan sehat. Percepatan tersebut tercermin dari tabel di atas, dimana terjadi peningkatan 
rasio rumah layak huni persentase dari sebesar 90,40 % pada tahun 2013 meningkat menjadi 
sebesar 97,82 % pada tahun 2018. 

 
4.3.5. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Penanganan Sampah dan Limbah B3 

Permasalahan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang terjadi secara 
umum disebuah daerah. Pertumbuhan penduduk yangntidak diimbangi dengan pengelolaan 
sampah yang baik menyebabkan sampah sebagai salah satu pemicu permasalahan sampah 
terbesar. Selain itu penyebab lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam 
mengelola sampah. Pembuangan sampah di sembarang tempat baik disungai, selokan atau 
pengolahan sampah yang tidak pada tempatnya juga dapat menyebabkan pencemaran. 
Dimana sampah-sampah tersebut akan terbawa air hujan dan pada akhirnya akan 
menimbulkan pencemaran air. Jumlah perkiraan timbulan sampah per hari tahun 2018 di 
Kabupaten Kudus adalah sebesar 533,1 m3/hari. 

Tabel 4.12. Penanganan Sampah dan Rasio TPS di Kabupaten Kudus 

No Jenis Informasi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Volume sampah yang ditangani (m3/hari) 521,1 510,5 515,4 522 525,96 533,1 
2 Volume produksi sampah (m3/hari) 615,6 585,6 588 599,1 599,08 606,89 
3 Persentase penanganan sampah 84,65 87,18 87,65 87,13 87,79 87,84 
4 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) 

per satuan penduduk 
0,270 0,308 0,614 0,685 0,681 0,638 

Sumber : SIPD - Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Tahun 2019 
 

Penanganan sampah pada kawasan perkotaan dalam kurun waktu 2013-2018 
mengalami kecenderungan naik dari tahun 2013 sebesar 84,65% menjadi 87,84% pada tahun 
2018. Untuk tahun 2018 penanganan sampah yang terangkut ke TPA relatif naik dari 521,1 di 
tahun 2013 menjadi 533,1 di tahun 2018. 
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Tabel 4.13. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2013 – 2018 

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Jumlah TPS 37 48 57 59 59 59 
2 Jumlah daya tampung TPS (m3) 213 215 510,8 568,9 568,89 533,1 
3 Jumlah daya tampung TPS (ton) 54 128 139 142 149,8 147 
4 Jumlah Penduduk 797.003  821.136  831.343  830.221   835.318   835.318  
5 Rasio Daya Tampung TPS (m3) thd 

Jumlah Penduduk 
0,267 0,262 0,614 0,685 0,681 0,638 

6 Rasio Daya Tampung TPS (ton) 
Terhadap Jumlah Penduduk 

0,07 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 

Sumber : SIPD - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 
2019 

Peningkatan penanganan sampah di Kabupaten Kudus juga didukung dengan 
peningkatan jumlah TPS dari sebanyak 37 TPS pada tahun 2013 menjadi 59 TPS pada tahun 
2018. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan merupakan perwujudan 
pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan yang diharapkan dapat mewujudkan 
Kabupaten Kudus yang bersih dan sehat. 

Timbulan sampah di Kabupaten Kudus yang teridentifikasi, sebagian besar yaitu 
sebesar 520 m3/hari sudah terangkut ke TPA yaitu TPA Tanjungrejo. TPA Tanjungrejo 
sebagai sarana akhir penampung sampah di kabupaten kudus menerma samapah dari berbagai 
sumber dan melakukan pengangkutan sampah menggunakan truk sampah pada pagi dan sore 
hari yang diambil dari gerobak/bank sampah di masing-masing titik pengambilan sampah di 
masing-masing kelurahan. Sampah yang diangkut oleh petugas sebanyak 3 orang diletakkan 
dibeberapa titik untuk dilakukan pengolahan.  

TPA Tanjungrejo mulai difungsikan pada tahun 1989 dengan kapasitas TPA selua 
5,6 Ha dengan ketebalan/ketinggian timbunan sampah sekitar 25 M dapat menampung 
volume sampah sebesar 1.400.000 M³. Dengan asumsi volume sampah yang masuk ke TPA 
sekitar 200.000 M³ per tahun, secara teoritis TPA dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu 14 
tahun. Tetapi volume sampah akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah 
penduduk, hal ini mengakibatkan TPA akan cepat penuh kurang dari 14 tahun. 

Limbah padat lain yang dihasilkan oleh pemukiman, industri dan fasilitas layanan 
kesehatan serta kegiatan lainnya berupa limbah B3 ( Bahan Berbahaya dan beracun). Limbah 
B3 adalah limbah yang paling berbahaya terhadap lingkungan juga terhadap manusia dan 
makhluk hidup lainnya. Karena sifatnya yang berbahaya maka diperlukan perhatian dan 
penanganan khusus terhadap limbah B3 baik oleh produsen, penyimpan, pengumpul, 
pengolah, pemanfaat, pemusnah dan institusi pengelola lingkungan. Sehubungan dengan 
dilimpahkannya proses perizinan penyimpanan limbah B3 ke daerah, maka izin tertulis 
dikeluarkan oleh Bupati di mana pengurusan izinnya melalui Dinas PKPLH Kabupaten 
Kudus. Sedangkan izin untuk mengumpulkan, mengolah, memanfaatkan dan memusnahkan 
limbah B3 masih di Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pada tabel 
berikut ini adalah perusahaan di Kabupaten Kudus yang mempunyai ijin untuk pengelolaan 
limbah B3. Dalam kurun waktu 2016-2018 terdapat 38 perusahaan dan fasilitas layanan 
kesehatan yang sudah memiliki ijin TPS Limbah B3. Dalam pengumpulannya bekerjasama 
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dengan pihak ketiga pengumpul limbah B3 yang sudah mendapat ijin dari Kementerian 
Lingkungan Hidup . 

 
Tabel 4.14. Perusahaan yang Mendapat Ijin untuk Mengelola Limbah B3 

No. Jenis Kegiatan/Usaha Jumlah dan Jenis Izin 
(1) (2) (3) 
1 Industri Sigaret Kretek 17 Izin TPS limbah B3  
2 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang 3 Izin TPS limbah B3  
3 Industri elektronik  2 Izin TPS limbah B3  
4 Perusahaan Jasa Angkutan Bermotor 1 Izin TPS limbah B3  
5 Industri kertas dan Packaging 5 Izin TPS limbah B3  
6 Fayankes 8  Izin TPS limbah B3  
7 Penyaluran tenaga Listrik 1 Izin TPS limbah B3  
8 Industri Pengolahan Makanan dan Minuman 1 Izin TPS limbah B3  

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2019 
 

Jumlah perusahaan yang sudah mempunyai ijin TPS limbah B3 masih sebagian kecil 
dari seluruh industri dan fayankes yang seharusnya mengelola limbah b3. Selain itu terdapat 
keterbatasan tempat pengumpul limbah B3 yang berijin resmi juga menjadi kendala 
Kabupaten Kudus dalam mengelola imbah B3 yang dihasilkan. 
 
4.3.6. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur transportasi 

Status jalan di Kabupaten Kudus terbagi menjadi tiga golongan dimana masing-
masing dikelola secara terpisah yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten 
dengan panjang keseluruhan 715.381 km. Jalan nasional melewati wilayah Kabupaten Kudus 
adalah jalur Pantura atau disebut juga jalan Daendels, sepanjang 24.590 km atau 3,44% dari 
total panjang jalan, sedangkan jalan provinsi sepanjang 51.530 km atau 7,20 % dan jalan 
kabupaten sepanjang 639.261,70 km atau 89,36 %. Kondisi jalan Kabupaten Kudus tahun 
2013-2018 seperti terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.15. Kondisi Jalan Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018  
No Kondisi Jalan Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mantap meter 457.515 503.890 547.190 470.201,10 536.635,4 546.824,7 
% 73,65 81,11 88,09 73,55 83,95 85,54 

2 Rusak Ringan meter 56.825 46.320 37.415 114.566,50 70.866,3 67.502,0 
% 9,15 7,46 6,02 17,92 11,09 10.56 

3 Rusak Berat meter 106.840 70.970 36.575 54.494,10 31.760,00 24.935,0 
% 17,20 11,43 5,89 8,52 4,97 3,90 

 Jumlah meter 621.180 621.180 621.180 639.261,70 639.261,7 639.261,7 
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Kabupaten Kudus Tahun 2019 
 

Kondisi jalan mantap sebagaimana disebutkan pada Tabel di atas terdiri dari ruas 
jalan dengan kondisi baik dan sedang berdasarkan Permen PU No. 13/PRT/M/2011. Jalan 
kondisi mantap dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan sedangkan 
ditahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan panjang 
jalan kabupaten menjadi 639.261,70 meter dari sebelumnya sepanjang 621.180 meter 
berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 620/152/2015 tentang Penetapan Status Jalan 
Kabupaten dan Jalan Kelurahan di Kabupaten Kudus. Kondisi jalan mantap cenderung 
mengalami peningkatan mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 yaitu dari 73,55% menjadi 
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85,54%. Peningkatan persentase jalan mantap terjadi karena penanganan kondisi jalan rusak 
ringan dan berat melalui peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. 

Pertumbuhan dan penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi saat ini berdampak 
pada meningkatnya volume lalu lintas, sedangkan kapasitas jalan pada ruas jalan utama 
kabupaten tidak mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu 
lintas. Pada jam-jam sibuk pagi hari, siang hari dan sore hari tingginya volume lalu lintas 
dengan adanya aktivitas pendidikan, aktivitas industri, aktivitas perdagangan dan jasa dan 
hambatan samping berupa kendaraan yang parkir di badan jalan menimbulkan potensi 
terjadinya kemacetan lalu lintas yang ditandai dengan rasio volume lalu lintas dengan 
kapasitas jalan (V/C ratio) pada ruas jalan utama mendekati atau bahkan lebih dari 0,75 
dimana berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) berarti bahwa arus lalu lintas 
tidak stabil dan hampir seluruh pengemudi akan dibatasi atau terganggu. Berikut data V/C 
ratio ruas jalan utama pada jam sibuk pagi, siang dan sore hari. 

Tabel 4.16. V/C Ratio Ruas Jalan Utama Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 
No Nama Jalan Segmen Jam Sibuk 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) 

1  
  
  

Jl. Jend 
Sudirman 1 
 

Dari S. Polres - 
S.7 

pagi 0,294 0,3 0,309 0,637 0,675 0,772 
siang 0,276 0,282 0,29 0,598 0,634 0,726 
sore 0,285 0,291 0,3 0,617 0,654 0,749 

2  
  
  

Jl. Jend 
Sudirman 2 

Dari S.Polres - 
S.Pentol 

pagi 0,343 0,35 0,361 0,712 0,754 0,859 
siang 0,322 0,329 0,339 0,669 0,709 0,808 
sore 0,333 0,34 0,35 0,69 0,732 0,834 

3  
  
  

Jl. Jend 
Sudirman 3 

Dari S.Pentol - 
S.Prima 

pagi 0,718 0,74 0,743 0,749 0,757 0,768 
siang 0,675 0,696 0,698 0,704 0,712 0,722 
sore 0,696 0,718 0,721 0,726 0,734 0,745 

4  
  
  

Jl. Jend 
Sudirman 4 

Dari S.Prima - 
S. Ngembal 

pagi 0,698 0,72 0,723 0,729 0,737 0,747 
siang 0,656 0,677 0,68 0,685 0,692 0,702 
sore 0,677 0,698 0,701 0,707 0,715 0,724 

5 
  
  

Jl. R Agil 
Kusumadya 1 
 

Dari S.Kencing 
- S.Sempalan 
 

pagi 0,669 0,69 0,693 0,698 0,706 0,716 
siang 0,629 0,649 0,651 0,656 0,664 0,673 
sore 0,649 0,669 0,672 0,677 0,685 0,694 

6 
  
  

Jl. R Agil 
Kusumadya 2 

Dari S. 
Sempalan - 
S.DPRD 

pagi 0,708 0,73 0,733 0,739 0,747 0,757 
siang 0,666 0,686 0,689 0,694 0,702 0,712 
sore 0,687 0,708 0,711 0,717 0,725 0,735 

7 
  
  

Jl. Jend A Yani 
1 

Dari S.7 - 
S.BNI 
 

pagi 0,292 0,301 0,302 0,305 0,308 0,313 
siang 0,275 0,283 0,284 0,287 0,290 0,294 
sore 0,283 0,292 0,293 0,296 0,299 0,303 

8 
  
  

Jl. Jend A Yani 
2 
 

Dari S.BNI - 
S.Klenteng 
 

pagi 0,32 0,33 0,331 0,334 0,338 0,342 
siang 0,301 0,31 0,311 0,314 0,317 0,322 
sore 0,31 0,32 0,321 0,324 0,328 0,332 

9  
  
  

Jl. Sunan 
Kudus 1 

Dari S.Baagil - 
S.7 

pagi 0,543 0,56 0,562 0,567 0,573 0,581 
siang 0,511 0,526 0,529 0,533 0,539 0,546 
sore 0,527 0,543 0,545 0,55 0,556 0,563 

10  
  
  

Jl. Sunan 
Kudus 2 

Dari S.Menara - 
S.Baagil 
 

pagi 0,572 0,59 0,592 0,597 0,604 0,612 
siang 0,538 0,555 0,557 0,561 0,567 0,575 
sore 0,555 0,572 0,575 0,579 0,586 0,594 

11  
  
  

Jl. Sunan 
Kudus 3 

Dari S.Jember - 
S.Menara 
 

pagi 0,592 0,61 0,612 0,617 0,624 0,633 
siang 0,556 0,573 0,576 0,58 0,587 0,595 
sore 0,574 0,592 0,594 0,599 0,605 0,614 
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No Nama Jalan Segmen Jam Sibuk 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) 
12  

  
  

Jl. Mayor 
Basuno 

Dari S.Matahari 
- S.Ploso 

pagi 0,669 0,69 0,693 0,698 0,706 0,716 
siang 0,629 0,649 0,651 0,656 0,664 0,673 
sore 0,649 0,669 0,672 0,677 0,685 0,694 

13  
  
  

Jl. Hos 
Cokroaminoto 

Jl. Hos 
Cokroaminoto 
 

pagi 0,728 0,75 0,753 0,759 0,767 0,778 
siang 0,684 0,705 0,708 0,713 0,721 0,731 
sore 0,706 0,728 0,73 0,736 0,744 0,755 

14  
  
  

Jl. Pemuda 
  
  

Jl. Pemuda 
  
  

pagi 0,656 0,676 0,679 0,684 0,692 0,701 
siang 0,616 0,635 0,638 0,643 0,65 0,659 
sore 0,636 0,656 0,658 0,664 0,671 0,680 

15  
  
  

Jl. Pramuka 
  
  

Jl. Pramuka 
  
  

pagi 0,667 0,688 0,691 0,696 0,704 0,713 
siang 0,627 0,646 0,649 0,654 0,661 0,671 
sore 0,647 0,667 0,67 0,675 0,683 0,692 

16  
  
  

Jl. Sunan 
Muria 

Jl. Sunan Muria 
 

pagi 0,77 0,794 0,797 0,804 0,812 0,824 
siang 0,724 0,746 0,749 0,755 0,764 0,774 
sore 0,747 0,77 0,773 0,779 0,788 0,799 

17  
  
  

Jl. KH R. 
Asnawi 

Jl. KH R. 
Asnawi 
 

pagi 0,674 0,695 0,698 0,703 0,711 0,721 
siang 0,634 0,653 0,656 0,661 0,668 0,678 
sore 0,654 0,674 0,677 0,682 0,690 0,699 

18  
  
  

Jl. Veteran 
  
  

Jl. Veteran 
  
  

pagi 0,469 0,484 0,486 0,49 0,495 0,502 
siang 0,441 0,455 0,457 0,46 0,465 0,472 
sore 0,455 0,469 0,471 0,475 0,480 0,487 

19  
  
  

Jl. KH 
Turaikhan 

Jl. KH 
Turaikhan 
 

pagi 0,558 0,575 0,577 0,582 0,588 0,596 
siang 0,524 0,541 0,543 0,547 0,553 0,561 
sore 0,541 0,558 0,56 0,564 0,571 0,579 

20  
  
  

Jl. 
Sosrokartono 
  

Jl. Sosrokartono 
  
  

pagi 0,694 0,715 0,718 0,724 0,732 0,742 
siang 0,652 0,672 0,675 0,68 0,688 0,697 
sore 0,673 0,694 0,696 0,702 0,710 0,719 

21  
  
  

Jl. Johar 
  
  

Jl. Johar 
  
  

pagi 0,689 0,71 0,713 0,719 0,726 0,737 
siang 0,647 0,667 0,67 0,675 0,683 0,692 
sore 0,668 0,689 0,691 0,697 0,705 0,714 

22  
  

Jl. Tanjung 
  

Jl. Tanjung 
  

pagi 0,718 0,74 0,743 0,749 0,757 0,768 
siang 0,675 0,696 0,698 0,704 0,712 0,722 
sore 0,696 0,718 0,721 0,726 0,734 0,745 

     Rata-rata  0,575 0,592 0,596 0,630 0,640 0,657 
Sumber :Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Tahun 2019 
 

Dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus diketahui  bahwa V/C ratio ruas 
jalan utama di Kabupaten Kudus rata-rata pada tahun 2018 sebesar 0,657 yang menunjukkan 
arus lalu lintas masih stabil, namun apabila dilihat per ruas jalan masih terdapat beberapa ruas 
jalan dengan V/C ratio di atas 0,75 yaitu Jl. Jenderal Sudirman 1 (pagi), Jl. Jenderal Sudirman 
2 (pagi, siang, sore), Jl. Jenderal Sudirman 3 (pagi), Jl. R. Agil Kusumadya 2 (pagi), Jl. HOS 
Cokroaminoto (pagi, sore), Jl. Sunan Muria (pagi, sore), dan Jl. Tanjung (pagi). Kondisi V/C 
ratio di atas 0,75 pada ruas jalan tersebut menunjukkan arus lalu lintas yang tidak stabil 
sehingga menimbulkan kemacetan di beberapa titik.  

Info Seputar Kudus menyebutkan bahwa jalur atau lokasi/titik rawan macet 
berdasarkan peta rawan kemacetan dan rawan kecelakaan yang dipasang di papan 
pengumuman Terminal Tipe-A Jati Kudus, terdapat sebanyak tujuh titik, yakni: 

 Jalan Agil Kusumadia, depan Terminal Bus Induk Kudus.  
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 Pusat perbelanjaan Matahari dan Pasar Bitingan,  
 Swalayan “Ada” di Jalan Kudus – Jepara  
 Pasar Bareng  
 Bulusan,  
 Pasar Kliwon,  
 Simpang Tujuh.  
 Jalan Lingkar Tenggara kilometer-4,  
 Jalan Kudus Purwodadi. 

Penyebab terjadinya kemacetan disebabkan oleh banyaknya penumpang berjubel dan 
angkutan ngetem di luar terminal, angkot parkir sembarangan, penyeberang jalan, parkir 
mobil, sepeda motor yang  tidak pada tempatnya, pasar tumpah, volume lalin yang padat dan  
keberadaan pedagang kaki lima (PKL). 

 
Gambar 4.4. Kemacetan yang terjadi di 

Kudus (sumber Infoseputarkudus.com) 
 

4.3.7. Kualitas Kesehatan Masyarakat yang Belum Optimal 
Di kawasan perkotaan seringkali diidentikkan dengan kelengkapan sarana dan 

prasarana pendukung pembangunan, seperti diantranya fasilitas kesehatan. Namun seiring 
dengan kepadatan penduduk di perkotaan maka kerentanan terhadap penurunan tingkat 
kesehatan masyarakat juga semakin tinggi. Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari 
jenis penyakit yang diderita. Berikut ini adalah gambaran jenis penyakit utama yang diderita 
penduduk Kabupaten Kudus : 

Tabel 4.17. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk  
No. Jenis Penyakit Jumlah Penderita 
(1) (2) (3) 

1 ISPA 42,916 
2 Influensa                         29,572  
3 Hipertensi                         17,701  
4 Sistem Osteo                         14,324  
5 Gastritis                         10,649  
6 Gangguan neuralgia                           8,772  
7 Sistem muscular                           8,262  
8 Asma bronchiale                           6,156  
9 DM                           6,106  

10 Kulit alergi                           5,697  
 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2016 

 



 
 KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 IV-33 

 
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2016 

Gambar 4.5. 10 Jenis Penyakit yang 
Diderita Masyarakat Kabupaten Kudus  

 
Penyakit tertinggi yang diidap oleh penduduk kabupaten Kudus adalah ISPA, hal ini 

mengindikasikan bahwa tingkat pencemaran udara di Kabupaten Kudus cukup tinggi 
sehingga memicu banyaknya jumlah penderita penyakit ISPA.  

Belum optimalya kesehatan masyarakat Kudus juga dapat dilihat dari beberapa 
parameter seperti Angka Kematian Neonatal (AKN),  Angka Kematian Bayi (AKB) dan 
angka Kematian Ibu. Angka Kematian Neonatal (AKN) merupakan jumlah kematian bayi 
umur kurang dari 28 hari (0-28 hari) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu 
tahun.. Semakin tinggi angka kematian neonatal, berarti semakin rendah tingkat pelayanan 
kesehatan ibu dan anak. Tahun 2015 Jumlah Kematian neonatal ada 121 jiwa, angka kematian 
neonatal yang dilaporkan 7,76 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah kematian neonatal yang 
tertinggi di Kecamatan Jekulo sebesar 20 Jiwa, sedang terendah adalah kecamatan Undaan 6 
jiwa.  Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan- termasuk 
neonatal ) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB mengambarkan 
tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian 
bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan Program KIA/ 
KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.  Jumlah Kematian bayi di Kabupaten Kudus 
Tahun 2015 adalah 152 jiwa. Angka Kematian Bayi 9,75 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah 
kematian bayi terbesar adalah kecamatan Jekulo 31 Jiwa, sedang terendah di Kecamatan 
Undaan 6 Jiwa.  

Angka kematian Ibu (AKI) mencerminkan resiko yang dihadapi ibu-ibu selama 
kehamilan sampai dengan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan 
sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai 
komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan 
kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya angka kematian ibu 
menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan , 
termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula. Jumlah kematian ibu di Tahun 
2015 ada 18 Jiwa, 8 kematian ibu hamil (44,4 %), 1 kematian ibu bersalin (5,56 %) dan 9 
kematian ibu nifas (50 %). Angka Kematian Ibu 115 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini 
sudah diatas target nasional 2015 yaitu 105 per 100.000 kelahiran hidup. 
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4.3.8. Keterbatasan Lahan untuk Pengembangan Lahan Terbangun 
Pertumbuhan penduduk yang tinggi secara langsung berdampak pada tingginya 

kebutuhan lahan terbangun khususnya permukiman. Bertambahnya jumlah penduduk 
dibandingkan dengan luas lahan yang tetap di pusat kota, maka timbul permasalahan yaitu 
adanya keterbatasan pemenuhan kebutuhan lahan di pusat kota (Mukhammad & Pigawati, 
2015). Selama ini pemenuhan kebutuhan lahan untuk pemukiman maupun industri terkendala 
dengan luasan lahan pertaian pangan berkelanjuta di Kabupaten Kudus yang prosentase 
luasannya cukup besar. Lahan pertanian pangan dituangkan dalam RTRW kabupaten Kudus 
dengan ditetapkannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Luasan yang diperuntukkan 
untuk LP2B sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 
2012 -2031 adalah seluas 25.334 Ha atau setara dengan 59,58 persen dari total wilayah 
daratan Kabupaten Kudus 42.516 hektare. Persentase yang cukup besar ini  tidak lagi sesuai 
dengan dinamika perkembangan masyarakat saat sekarang dimana membutuhkan ruang untuk 
budidaya maupun pemukiman.  

LP2B sejatinya merupakan lahan sawah atau lahan pertanian basah. Namun dari apa 
yang sudah ditetapkan dalam Peta LP2B Kabupaten Kudus ada beberapa penyimpangan yang 
kurang sesuai dengan penggunaan lahan eksisting yang terdapat pada Peta Citra Satelit 
Resolui Tinggi/ CSRT Kabupaten Kudus tahun 2015. Dimana dalam peta LP2B yang ada 
terdapat penggunaan lahan eksisting berupa hutan dan kebun campuran, yang seharusnya 
berupa lahan sawah, seperti ditunjukkan pada gambar peta. 

Penggunaan lahan eksisting berupa hutan akan tetapi ditetapkan sebagai 
kawasan/lahan LP2B seluas 1.101 Ha terdapat di Kecamatan Gebog dan Dawe.  Penggunaan 
lahan eksisting berupa Kebun Campuran yang ditetapkan sebagai kawasan/lahan LP2B seluas 
3.275 Ha. Adanya simpangan peta LP2B total seluas 4.836 Ha (hutan dan kebun campuran) 
maka sebenar luasan peta LP2B yang sebenarnya (berupa lahan sawah) hanya seluas 20.948 
Ha bukan 25.334 Ha seperti yang sudah ditetapkan. Berikut peta LP2B Kabupaten Kudus 
yang sudah ditetapkan dalam Perda No. 16 Tahun 2012 beserta peta penyimpangan yang 
terjadi. 
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Sumber : Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.6. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kudus (Perda No. 16 Tahun 2012)
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Sumber : Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.7. Peta Simpangan Peta LP2B dengan Penggunaan Lahan Eksisting (Hutan dan Kebun)
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4.4. Identifikasi KRP yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi 
Lingkungan Hidup 
Dalam penentuan KRP RTRW yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup 

dilakukan melalui dua penapisan yaitu : 
1. Mengidentifikasi potensi dampak lingkungan hidup dengan menggunakan 

parameter dalam Pasal 3 ayat 2 hruf a dalam PP Nomor 26 Tahun 2016, dan 
2. Mengidentifikasi keterkaitan KRP dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan 

priroitas. 
4.4.1. Identifikasi Muatan KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup 

Suatu KRP dinyatakan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup, dilihat dari 
perkiraan dampaknya terhadap 7 muatan sebagaimana tertera dalam Pasal 3 ayat 2 hruf a dalam 
PP Nomor 26 Tahun 2016 yang terdiri dari: 

1. Perubahan iklim (P. Iklim), 
2. Kerusakan, kemerosotan dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati (KEHATI), 
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah, bencana banjir, longsor, kekeringan, 

dan/atau kebakaran hutan dan lahan (Bencana), 
4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam (Mutu SDA), 
5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan (Alih fungsi lahan), 
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan 

sekelompok masyarakat (kemiskinan), dan 
7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia (kesehatan). 
Identifikasi dilakukan dengan melakukan telaah cepat, penilaian diberikan dengan 

memberikan skor satu (1) untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan skor nol (0) 
untuk KRP yang tidak memberikan dampak. Selengkapnya penilaian KRP RTRW Kabupaten 
Kudus yang berpotensi berdampak dan berisiko terhadap lingkungan hidup seperti tabel berikut : 
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Tabel 4.18. Identifikasi KRP Revisi RTRW Kabupaten Kudus Yang Potensial Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup  
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K KEBIJAKAN TATA RUANG          

K.1. Tujuan Penataan Ruang mewujudkan ruang yang berkualitas berbasis industri didukung 
pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam yang 
berkelanjutan. 

1 1 0 1 1 0 0 4 

K.2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang          
K.2.1 Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang   1. Pengembangan fungsi pusat pelayanan, dengan strategi 

meliputi: 
a. Mengembangkan prasarana infrastruktur ke arah 

kawasan peruntukan industri, perdagangan, pertanian, 
dan pariwisata terpadu; 

b. Mengembangkan prasarana energi dengan 
menggunakan energi alternatif; 

c. Mengembangkan prasarana sumberdaya air yang 
mencakup jaringan irigasi, penyediaan air baku, 
pengendalian banjir, drainase dan jaringan air bersih; 

d. Mengembangkan prasarana telekomunikasi; dan 
e. Mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan. 

1 0 0 1 1 0 0 3 

K.2.2 Kebijakan dan Strategi Pola Ruang   1. Pengembangan ruang bagi peruntukan industri di bagian 
timur, jalan lingkar selatan dan bagian barat, dengan strategi 
meliputi: 

a. Mengembangkan dan mewujudkan penataan sentra 
industri kecil dan menengah; dan 

b. Membentuk kawasan perunntukan industri bagi 
kegiatan industri di bagian timur dan bagian barat. 

2. Pengembangan ruang permukiman guna mendukung 
aktivitas perdagangan, dengan strategi meliputi: 

a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan 
pemasaran hasil komoditas unggulan kabupaten; 

b. Mengembangkan kawasan peruntukan permukiman 
terpadu. 

1 1 0 1 1 0 0 4 
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c. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat permukiman. 

3. Peningkatan sektor pertanian dan pariwisata, dengan strategi 
meliputi: 

a. Mengembangkan kawasan peruntukan pertanian di 
bagian selatan; dan 

b. Mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata 
meliputi wisata budaya, wisata alam dan wisata 
buatan. 

4. Pengembangan pelestarian sumber daya alam, dengan 
strategi meliputi: 

a. Melestarikan kawasan hutan lindung; dan 
b. Melestarikan kawasan perlindungan setempat. 

5. Pengembangan ruang terbuka hijau, dengan strategi 
meliputi: 

a. Mengembangkan ruang terbuka hijau permukiman; 
dan 

b. Mengembangkan ruang terbuka hijau DAS. 
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan 

keamanan, dengan strategi meliputi: 
a. Menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus 

pertahanan dan keamanan; 
b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam 

dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga 
fungsi pertahanan dan keamanan; 

c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan 
budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan 
strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan 
kawasan strategis dengan kawasan budidaya 
terbangun; dan 

d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset 
pertahanan dan keamanan. 
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SR RENCANA STRUKTUR RUANG          

SR-1 Sistem Perkotaan Sistem perkotaan Kabupaten Kudus meliputi : PKW (Pusat 
Kegiatan Wilayah) dan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), dan 
PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

SR-2 Sistem Jaringan Transportasi Darat          
SR-2.1 Sistem Jaringan Jalan          

 1. Jaringan Jalan Nasional dalam 
Wilayah Kabupaten 

a. pengoptimalan jalan arteri primer Jalan Batas Kabupaten 
Demak/Kudus – Jati;  Jalan Jati – Kudus; Jalan Lingkar 
Kudus; dan Jalan Lingkar Kudus Timur – Batas 
Kabupaten Pati/Kudus. 

b. pengembangan jalan tol Semarang - Demak – Tuban yang 
menghubungkan Demak – Kudus – Pati – Rembang – 
Tuban. 

1 1 1 1 1 0 1 6 

 2. Jaringan Jalan Provinsi dalam Wilayah 
Kabupaten 

Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) meliputi Jalan Jati – 
Klambu/ Batas Kabupaten Grobogan; Jalan Purwodadi (Kudus); 
Jalan Kudus – Margoyoso/ Batas Kabupaten Jepara; dan Jalan 
Kudus – Colo. 

1 1 1 1 1 0 1 6 

 3. Jaringan Jalan yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten 

a. Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) meliputi Jalan 
Pemuda – Pramuka – Mlati Kidul – Megawon – Jepang 
Pendem – Mejobo – Kesambi – Bulungcangkring; Jalan 
KH. Asnawi – Peganjaran – Besito – Gebog; Jalan Colo – 
Dukuh Waringin – Tergo – Glagah Kulon; Jalan Dawe – 
Pohdengkol; Jalan Jekulo – Bulungcangkring – Batas 
Pati; Prambatan – Gribig – Tulis – Batas Jepara; Jalan 
Ngetuk – Ngelo – Cendono; dan Jalan Krawang – 
Tanjungrejo – Kandangmas – Cranggang Wetan – Tergo 
– Glagah Kulon – Batas Pati. 

b. Jalan Lokal Primer sesuai SK Bupati Kudus 
c. Jalan Strategis Kabupaten yaitu Jalan Lingkar Utara – 

Timur Kudus dan jalan Lingkar Mijen – Klumpit. 

1 1 1 1 1 0 1 6 

 4. Terminal Penumpang a. Perencanaan Terminal Penumpang Tipe A di Kecamatan 1 0 0 1 1 0 1 4 
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Jati dan direncanakan menggunakan konsep terpadu 
dengan angkutan kereta api 

b. Perencanaan Terminal Penumpang Tipe C di 
Getaspejaten Kecamatan Jati, Desa Jetak di Kecamatan 
Kaliwungu, Desa Kalirejo di Kecamatan Undaan, dan 
Desa Singocandi Kecamatan Kota. 

 5. Fasilitas tempat khusus parkir Fasilitas tempat khusus parkir berupa fasilitas lahan parkir yang 
meliputi Desa Bakalan Krapyak di Kecamatan Kaliwungu 
sebagai fasilitas tempat parkir khusus wisata; Desa Colo di 
Kecamatan Dawe sebagai fasilitas tempat parkir khusus wisata, 
dan Pangkalan Truk Klaling, Pangkalan Truk Jati  

1 0 0 1 1 0 1 4 

SR-2.2 Sistem Jaringan Kereta Api          
 1. Jalur Kereta Api a. Pengembangan jaringan rel kereta api komuter yang 

menghubungkan Semarang – Kudus – Pati – Rembang – 
Blora. 

b. Pengembangan sistem keamanan dan keselamatan 
perlintasan kereta api di seluruh wilayah Kabupaten 
Kudus. 

1 0 0 1 1 1 0 4 

 2. Stasiun Kereta Api Pengembangan prasarana transportasi kereta api berupa 
revitalisasi rel mati dan revitalisasi Stasiun Wergu. 1 0 0 1 1 0 0 3 

SR-3 Sistem Jaringan Energi          
SR-3.1 Jaringan infrastruktur minyak dan gas 

bumi 
a. Pengembangan rencana jaringan pipa gas : 

 Gresik – Semarang dengan jenis pipa transmisi 
kategori open acces; 

 Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang; dan 
 Jepara – Kudus – Pati – Rembang. 

b. Pengembangan dan pengaturan SPBU dan SPPBE di 
masing-masing kecamatan. 

1 0 0 0 1 0 0 2 

SR-3.2 Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan :  
a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik berupa jaringan 

SUTET dengan kapasitas 500 kV melalui Kecamatan 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Bae, Kecamatan 
Jekulo, Kecamatan Mejobo; 

b. Jaringan SUTT dengan kapasitas paling banyak 150 kVA 
melalui Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, 
Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Jekulo;  

c. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik berupa Saluran Udara 
Tegangan Menengah (SUTM); 

d. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik berupa Saluran Udara 
Tegangan Rendah (SUTR) dengan kapasitas hingga 1 
KVA memasok kebutuhan listrik tegangan rendah 
langsung ke masyarakat; dan 

e. Gardu Listrik berupa Gardu Induk 150 KV di Kecamatan 
Jati dan Kecamatan Jekulo. 

SR-4 Sistem Jaringan Telekomunikasi          
SR-4.1 Jaringan Tetap a. Pengembangan jaringan distribusi dan prasarana 

penunjang telepon kabel yang saling terhubung sampai ke 
tingkat perdesaan dengan kabel fiber. 

b. Penambahan saluran telekomunikasi telekomunikasi 
langsung ditujukan untuk kawasan permukiman baru, 
perkantoran, dan komersial 

c. Untuk jaringan telepon, instalasi rumah kabel, optical 
distribution point (ODP), optical distribution cabinet 
(ODC), dan kabel fiber optik akan ditempatkan pada 
jalan-jalan utama. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

SR-4.2 Jaringan Bergerak a. Pengembangan satu menara bersama Base Transceiver 
Station (BTS) untuk beberapa operator telepon seluler. 

b. Pengembangan sistem jaringan satelit. 
0 0 0 0 0 0 0 0 

SR-5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air 
(SDA) 

         

SR-5.1 Sumber Air a. Sumber air permukaan berupa DAS, waduk, embung 
b. Pemanfaatan dan pengendalian sumber air tanah  0 1 0 0 1 0 0 2 



 
KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 IV-43 

NO. KRP PENJELASAN KRP DALAM DRAFT PERDA RTRW 
KABUPATEN KUDUS  

PE
R

U
B

A
H

A
N

 
IK

L
IM

 

B
IO

D
IV

E
R

SI
T

Y
 

B
E

N
C

A
N

A
 

A
L

IH
 F

U
N

G
SI

 

SD
A

 

K
E

M
IS

K
IN

A
N

 

K
E

SE
H

A
T

A
N

 

TOTAL 
DAMPAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
SR-5.2 Prasarana SDA          

 1. Sistem jaringan irigasi Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan 
sekunder pada daerah irigasi 0 1 0 0 1 0 0 2 

 2. Sistem pengendalian banjir a. Pengoptimalan resapan air pada daerah hulu berupa 
dataran tinggi 

b. Normalisasi sungai, pelimpah banjir dan/atau pompa, 
pembuatan embung dan polder, serta pengembangan 
sistem drainase terpadu pada daerah hilir (utamanya pada 
kawasan perkotaan) 

0 1 0 0 1 0 0 2 

 3. Jaringan air baku untuk air bersih Waduk, sungai dan jaringan air bawah tanah yang dialirkan ke 
pengolahan air. 0 1 0 0 1 0 0 2 

SR-6 Sistem Jaringan Prasana Lainnya          
SR-6.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)          

 1. Jaringan perpipaan a. Pengembangan IPA (Instalasi Pengolahan Air) 
b. Pemompaan melalui jaringan distribusi 
c. Peningkatan pelayanan SPAM tingkat regional antar 

kabupaten dan layanan tingkat kabupaten. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 2. Bukan jaringan perpipaan Dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan 0 0 0 0 0 0 0 0 
SR-6.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) a. Pengembangan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 

rumah tangga. 
b. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

pada industri dan fasilitas kesehatan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

SR-6.3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) 

a. Pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan limbah 
industri, limbah medis, dan B3 secara mandiri pada 
fasilitas tertentu maupun secara terpadu pada Kawasan 
Peruntukan Industri (KPI) 

b. Pengembangan prasarana pengelolaan limbah B3 yang 
berlokasi di kawasan TPA di Desa Tanjungrejo 
Kecamatan Jekulo dan Desa Rejosari Kecamatan Dawe. 
 
 

0 1 0 1 1 0 1 4 
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SR-6.4 Sistem Jaringan Persampahan          

 1. Tempat Penampungan Sampah 
Sementara (TPS) 

a. Sistem pengelolaan persampahan sistem 3R 
b. Peningkatan kapasitas dan kuantitas TPS 
c. Pembangunan TPS3R di setiap wilayah kecamatan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 2. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 
(TPA) 

a. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan sistem 
sanitary landfill pada TPA di Desa Tanjungrejo 
Kecamatan Jekulo dan Desa Rejosari Kecamatan Dawe 

b. Pengelolaan sampah mandiri untuk wilayah di luar 
perkotaan 

0 1 0 1 1 0 1 4 

SR-6.5 Sistem Jaringan Drainase a. Pengembangan jaringan drainase primer pada sungai 
utama. 

b. Pengembangan embung. 
c. Pengembangan polder pada lokasi terpilih. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

SR-6.6 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana          
 1. Jalur Evakuasi Bencana a. Jalur evakuasi dirancang menjauhi aliran sungai  

b. Di daerah berpenduduk padat, dirancang jalur evakuasi 
berupa sistem blok yang dibatasi oleh aliran sungai. 

c. Di daerah terlalu landai di mana tempat tinggi cukup 
jauh, dibuat sistem kawasan aman sementara. 

d. Dalam setiap jalur evakuasi diperlukan rambu-rambu 
evakuasi. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 2. Tempat Evakuasi Bencana a. Mempertimbangkan spot-spot (kawasan permukiman) 
potensi penyelamatan korban. 

b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung 
evakuasi. 

0 0 0 1 0 0 0 1 

PR RENCANA POLA RUANG          
PR-1 Kawasan Lindung          

PR-1.1 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan 
Terhadap Kawasan Bawahannya 

         

 1. Kawasan Hutan Lindung Penetapan kawasan hutan lindung di kawasan hutan Gunung 
Muria Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 2. Kawasan Resapan Air Penetapan kawasan resapan air pada kawasan hutan lindung di 

kawasan hutan Gunung Muria Kecamatan Gebog dan 
Kecamatan Dawe. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

PR-1.2 Kawasan Perlindungan Setempat          
 1. Kawasan Sempadan Sungai Diarahkan untuk sungai-sungai utama yakni Sungai Gelis, 

Sungai Piji, Sungai Logung, Sungai Wulan, Sungai Juwana, dan 
sungai kecil lainnya 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 2. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk Kawasan sabuk hijau sepanjang perairan di Waduk Logung 
yang ada di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3. Kawasan Lindung Spiritual dan 
Kearifan Lokal 

Menara Kudus di Kecamatan Kota; Makam Sunan Muria di 
Kecamatan Dawe; dan Kawasan Makam Rogomoyo di 
Kecamatan Kaliwungu. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

PR-1.3 Kawasan Lindung Geologi          
 1. Kawasan Imbuhan Air Tanah Cekungan air tanah (CAT) di Kecamatan Gebog, Kecamatan 

Dawe, dan Kecamatan Jekulo. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2. Sempadan Mata Air Mata Air : 
a. Menawan di Desa Menawan Kecamatan Gebog; 
b. Bunton di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog; 
c. Rejenu di Desa Japan Kecamatan Dawe; 
d. Kaliyitno di Desa Ternadi Kecamatan Dawe; 
e. Tanjungrejo di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo; 
f. Asem Doyong di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo; 

dan 
g. Wonosoco di Desa Wonosoco Kecamatan Undaan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

PR-1.4 Kawasan Cagar Budaya a. Kawasan Museum Kretek di Kecamatan Jati; 
b. Kawasan Makam Sunan Kudus di Kecamatan Kota; 
c. Kawasan Makam Sunan Muria di Kecamatan Dawe;  
d. Kawasan Tradisional Desa Wonosoco di Kecamatan 

Undaan; 
e. Kawasan Museum Purbakala Situs Patiayam (MPSP) 

Kudus di Kecamatan Jekulo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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PR-1.5 Kawasan Rawan Bencana a. Rawan gerakan tanah: 

 Kecamatan Gebog berada di Desa Rahtawu dan Desa 
Menawan; 

 Kecamatan Dawe berada di Desa Ternadi, Desa Soco, 
Desa Colo, Desa Kajar, Desa Kuwukan, Desa Japan, 
Desa Dukuhwaringin, Desa Puyoh, dan Desa 
Cranggang; dan 

 Kecamatan Jekulo berada di Desa Terban dan Desa 
Gondoarum. 

b. Rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Undaan, 
Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo 
bagian selatan, Kecamatan Kaliwungu bagian selatan, dan 
Kecamatan Jati bagian selatan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

PR-2 Kawasan Peruntukan Budidaya          
PR-2.1 Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Dawe dan 

Kecamatan Jekulo. Dan kawasan hutan produksi tetap 
Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo, dan 
Kecamatan Undaan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

PR-2.2 Kawasan Hutan Rakyat Kawasan hutan rakyat di Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, 
Kecamatan Undaan, dan Kecamatan Jekulo. 0 0 0 0 0 0 0 0 

PR-2.3 Kawasan Pertanian          
 1. Kawasan Tanaman Pangan Seluas kurang lebih 20072,72 hektar tersebar di seluruh wilayah 

kabupaten berupa lahan pertanian basah dan lahan kering. 0 0 0 0 0 0 0 0 

PR-2.4 Kawasan Perikanan berupa perikanan tangkap dengan luas kurang lebih 35,81 Ha ( 
tiga puluh lima koma delapan satu hektar) diarahkan tersebar di 
seluruh wilayah Kecamatan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

PR-2.5 Kawasan Pertambangan dan Energi Berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan 
meliputi Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan 
Undaan. 

1 1 1 0 1 0 1 5 

PR-2.6 Kawasan Peruntukan Industri Berupa Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang meliputi 
Kecamatan Kaliwungu,Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, 1 1 1 1 1 0 1 6 
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Gebog, dan Dawe dan pengembangan sentra industri kecil dan 
menengah (IKM) yang diarahkan di masing-masing kecamatan. 

PR-2.7 Kawasan Pariwisata          
 1. Daya Tarik Wisata Alam Meliputi Wisata Gunung Muria di Kecamatan Dawe; 

Agrowisata di Kecamatan Jekulo; dan Kawasan Wisata 
Rahwatu di Kecamatan Gebog.  

0 0 0 0 0 0 0 0 

 2. Daya Tarik Wisata Budaya Meliputi Kawasan wisata Sunan Muria di Kecamatan Dawe; 
Kawasan wisata Sunan Kudus di Kecamatan Kota Kudus; 
Museum Kretek di Kecamatan Jati; Museum Purbakala Situs 
Patiayam (MPSP) Kudus di Kecamatan Jekulo; Taman Budaya 
di Kecamatan Bae; Kawasan tradisional Wonosoco di 
Kecamatan Undaan; Rumah adat Kudus Joglo Pincu di Desa 
Kauman Kecamatan Kota; dan Jelajak Sejarah dan Budaya Situs 
Purbakala Patiayam di Jekulo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 3. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan 
Manusia 

Kawasan wisata kuliner di Kecamatan Jati; Kawasan Wisata 
Belanja Pasar Kliwon di Kecamatan Kota Kudus; Kawasan 
wisata industri jenang dan bordir di Kecamatan Gebog dan 
Kecamatan Kota Kudus; Tugu Identitas Kudus di Kecamatan 
Jati; dan Taman Krida Wisata, Kolam renang, dan GOR di 
Kecamatan kota Kudus. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

PR-8 Kawasan Permukiman Kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman 
perdesaan 1 1 1 1 1 0 0 

5 

PR-9 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Meliputi Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) di 
Kecamatan Kota; Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di 
seluruh kecamatan; Kantor Kepolisian Resor (Polres) di 
Kecamatan Kota; dan Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di 
seluruh kecamatan. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

KS KAWASAN STRATEGIS          
KS-1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan 

Pertumbuhan Ekonomi 
a. Kawasan Perkotaan Kudus meliputi seluruh Kecamatan 

Kota, Kecamatan Bae, Kecamatan Jati, Kecamatan 
Kaliwungu, Kecamatan Gebog, dan Kecamatan Mejobo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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b. Kawasan Perkotaan Jekulo sebagai kawasan 

pengembangan industri baru dan pelayanan permukiman 
meliputi Desa Klaling, Desa Jekulo, Desa Hadipolo, Desa 
Tanjungrejo, Desa Honggosoco, Desa Pladen, Sebagian 
Desa Terban, dan Sebagian Desa Gondoharum. 

KS-2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan 
Sosial Budaya 

Meliputi Kawasan sekitar situs Patiayam Desa Terban 
Kecamatan Jekulo; Kawasan permukiman perkotaan di sekitar 
Menara Kudus di Kecamatan Kota; Kawasan Muria di 
Kecamatan Dawe; dan Kawasan Rogomoyo Kecamatan 
Kaliwungu. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

KS-3 Kawasan Strategis Fungsi dan Daya 
Dukung Lingkungan Hidup  

Diarahkan pada Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber: Analisis Penyusun, 2019 
Keterangan : Hasil penilaian KRP yang memiliki nilai 1 ke atas, maka KRP dipandang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.
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4.4.2. Identifikasi Pengaruh antara KRP terhadap Isu Pembangunan Prioritas 
Keterkaitan KRP Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, dilakukan 

identifikasi melalui matriks keterkaitan isu dengan melakukan penilaian keterkaitan sebagai 
berikut: 

1. Positif (+) jika KRP diperkirakan memiliki keterkaitan yang saling menguntungkan 
atau dampak positif terhadap isu strategi PB prioritas. 

2. Nol (0) jika KRP diperkirakan tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap isu 
strategi PB prioritas. 

3. Negatif (-) jika KRP diperkirakan memiliki keterkaitan yang saling merugikan atau 
berdampak negatif terhadap isu strategi PB prioritas. 

Berdasarkan hasil penjaringan isu strategis PB prioritas yang dibahas pada bab 
sebelumnya, Kabupaten Kudus memiliki 8 isu Pembangunan Prioritas yang terkait dengan 
penataan ruang yaitu: 

1. Alih fungsi dan degradasi lahan (alih fungsi) 
2. Keterbatasan lahan untuk pengembangan lahan terbangun (keterbatasan lahan) 
3. Peningkatan kerawanan bencana dan dampaknya (bencana dan dampaknya) 
4. Belum optimalnya pengelolaan air limbah (air limbah) 
5. Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan sampah dan limbah B3 (sampah 

dan limbah B3) 
6. Masih adanya kemiskinan dan rumah tidak layak huni (kemiskinan) 
7. Kualitas kesehatan masyarakat yang belum optimal (kesehatan) 
8. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur transportasi (transportasi) 
Keterkaitan antara KRP dengan isu strategi PB prioritas tersebut dilihat dari konteks 

yang ada di Kabupaten Kudus serta dilihat dalam pengaruh KRP yang disusun terhadap isu PB 
apakah memberi perbaikan secara positif (+) atau justru berpotensi memperburuk isu PB tersebut 
(berpengaruh negatif). Terdapat pula KRP yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung 
dengan isu PB atau netral (0). Kemudian selanjutnya kajian KRP secara keseluruhan dari aspek 
keterkaitan dengan isu strategi PB prioritas akan dilihat secara total. Artinya apakah secara 
keseluruhan KRP yang disusun memberikan dampak positif atau negatif terhadap isu PB. 
Melalui penggunaan metode tersebut maka keterkaitan KRP dengan isu PB dapat 
dikelompokkan dalam KRP yang memberikan dampak keseluruhan terhadap isu strategi PB 
prioritas, dimana jika baik yaitu total skor +, netral yaitu total skor 0, dan buruk yaitu total skor -. 
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Tabel 4.19. Keterkaitan KRP RTRW Kabupaten Kudus Terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas  
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K KEBIJAKAN TATA RUANG           

K.1. Tujuan Penataan Ruang Untuk mewujudkan ruang yang berkualitas berbasis 
industri didukung pertanian, pariwisata, dan sumber 
daya alam yang berkelanjutan membutuhkan alih fungsi 
lahan. 

- - - - - + - - 6- 

K.2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang           
K.2.1 Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang   Pengembangan fungsi pusat pelayanan akan 

meningkatkan hubungan antar wilayah sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan wilayah. 

- + 0 0 0 + 0 0 1+ 

K.2.2 Kebijakan dan Strategi Pola Ruang   Pengembangan ruang bagi peruntukan industri, 
permukiman, peningkatan sektor pertanian dan 
pariwisata, pelestarian SDA, ruang terbuka hijau, dan 
peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan 
keamanan akan berdampak pada aspek lingkungan. 

+ - + - - + 0 0 0 

SR RENCANA STRUKTUR RUANG           
SR-1 Sistem Perkotaan Penetapan sistem perkotaan di Kabupaten Kudus yang 

meliputi PKW, PPK, dan PPL akan berdampak pada 
peningkatan urbanisasi dan kebutuhan prasarana 
perkotaan. 

- - 0 0 0 + 0 + 0 

SR-2 Sistem Jaringan Transportasi           
SR-2.1 Sistem Jaringan Jalan           

 1. Jaringan Jalan Nasional dalam 
Wilayah Kabupaten 

Pengoptimalan jalan arteri primer di Kabupaten Kudus 
dan pengembangan jalan tol Semarang - Demak – 
Tuban yang menghubungkan Demak – Kudus – Pati – 
Rembang – Tuban berdampak pada alih fungsi lahan 
dan peningkatan aksesbilitas antar wilayah.  

- - - 0 0 + - + 2- 
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 2. Jaringan Jalan Provinsi dalam Wilayah 

Kabupaten 
Pengoptimalan Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) 
akan meningkatkan aksesbilitas wilayah. - - 0 0 0 + 0 + 0 

 3. Jaringan Jalan yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten 

Pengoptimalan Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4), 
Jalan Lokal Primer sesuai SK Bupati Kudus serta Jalan 
Strategis Kabupaten yaitu Jalan Lingkar Utara – Timur 
Kudus dan jalan Lingkar Mijen – Klumpit akan 
meningkatkan aksesbilitas antar wilayah. 

- - - 0 0 + - + 2- 

 4. Terminal Penumpang Perencanaan Terminal Penumpang Tipe A, Tipe C 
berdampak pada alih fungsi lahan dan peningkatan 
polusi udara. Namun juga meningkatkan pelayanan 
angkutan umum bagi masyarakat. 

- 0 0 0 0 + - + 0 

 5. Fasilitas tempat khusus parkir Fasilitas tempat khusus parkir berupa fasilitas lahan 
parkir berdampak pada alih fungsi lahan namun juga 
berdampak dengan adanya peningkatan sarana 
prasarana transportasi perkotaan 

- 0 0 0 0 + - + 0 

SR-2.2 Sistem Jaringan Kereta Api           
 1. Jalur Kereta Api Pengembangan jaringan rel kereta api komuter dan 

sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api 
akan meningkatkan aksesbilitas antar wilayah (baik 
provinsi maupun kabupaten). 

- - - 0 0 + 0 + 1- 

 2. Stasiun Kereta Api Pengembangan prasarana transportasi kereta api berupa 
revitalisasi rel mati dan revitalisasi Stasiun Wergu 
berdampak pada peningkatan aksesbilitas antar wilayah 
dan kesejahteraan wilayah 

- 0 0 0 0 0 0 + 0 

SR-3 Sistem Jaringan Energi           
SR-3.1 Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi Pengembangan rencana jaringan pipa gas dan 

pengembangan dan pengaturan SPBU dan SPPBE akan 
meningkatkan pasokan energi. 

0 0 0 0 0 + - 0 0 
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SR-3.2 Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan 

akan meningkatkan pasokan listrik. 0 0 0 0 0 + 0 0 1+ 

SR-4 Sistem Jaringan Telekomunikasi           
SR-4.1 Jaringan Tetap Pengembangan jaringan distribusi dan prasarana 

penunjang telepon kabel, penambahan saluran 
telekomunikasi dan penempatan jaringan telepon 
berfungsi meningkatkan akses komunikasi. 

0 0 0 0 0 + 0 0 1+ 

SR-4.2 Jaringan Bergerak Pengembangan BTS dan sistem jaringan satelit selain 
meningkatkan akses komunikasi juga sebagai efisiensi 
lahan. 

0 0 0 0 0 + 0 0 1+ 

SR-5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA)           
SR-5.1 Sumber Air Pemanfaatan sumber air permukaan dan pemanfaatan 

dan pengendalian sumber air tanah akan berdampak 
pada perubahan ekosistem lingkungan. 

0 0 + 0 0 + 0 0 2+ 

SR-5.2 Prasarana SDA           
 1. Sistem jaringan irigasi Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer 

dan sekunder pada daerah irigasi + 0 + 0 0 0 + 0 3+ 

 2. Sistem pengendalian banjir Pengoptimalan resapan air pada daerah hulu dan 
normalisasi sungai, pelimpah banjir dan/atau pompa, 
pembuatan embung dan polder, serta pengembangan 
sistem drainase terpadu memberikan perubahan 
ekosistem. 

- + + - 0 0 0 0 0 

 3. Jaringan air baku untuk air bersih Waduk, sungai dan jaringan air bawah tanah yang 
dialirkan ke pengolahan air akan memberikan 
perubahan ekosistem. 

- 0 + 0 0 0 0 0 0 

SR-6 Sistem Jaringan Prasana Lainnya           
SR-6.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)           
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 1. Jaringan perpipaan Pengembangan IPA (Instalasi Pengolahan Air), 

pemompaan melalui jaringan distribusi serta 
peningkatan pelayanan SPAM bertujuan untuk 
menjamin dan memperluas layanan air bersih. 

0 0 + + 0 0 + 0 3+ 

 2. Bukan jaringan perpipaan Dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan 
perpipaan untuk meningkatkan pemerataan dan 
pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten 
Kudus. 

0 0 + + 0 + + 0 4+ 

SR-6.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Pengembangan Saluran Pembuangan Air Limbah 
(SPAL) rumah tangga dan Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) pada industri dan fasilitas kesehatan 
untuk meingkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan. 

- - 0 + 0 + + 0 1+ 

SR-6.3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) 

Pengembangan prasarana insenerator limbah B3 yang 
berlokasi di kawasan TPA di Desa Tanjungrejo 
Kecamatan Jekulo akan berdampak pada alih fungsi 
lahan walaupun bertujuan untuk peningkatan kualitas 
kesehatan dan lingkungan. 

- - 0 + + + + 0 2+ 

SR-6.4 Sistem Jaringan Persampahan           
 1. Tempat Penampungan Sampah 

Sementara (TPS) 
Adanya sistem pengelolaan persampahan sistem 3R dan 
peningkatan kapasitas dan kuantitas TPS serta 
pembangunan TPS3R di setiap wilayah kecamatan 
dapat menyebabkan dampak lingkungan sehingga harus 
terkelola dengan baik. 

0 0 0 + + 0 - 0 1+ 

 2. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 
(TPA) 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan sistem 
sanitary landfill pada TPA di Desa Tanjungrejo 
Kecamatan Jekulo dan Desa Rejosari Kecamatan Dawe 
akan membutuhkan alih fungsi lahan walaupun untuk 
peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan.  
 

- - 0 + + 0 - 0 1- 
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SR-6.5 Sistem Jaringan Drainase Pengembangan jaringan drainase, embung dan polder 

selain meningkatkan kualitas lingkungan juga akan 
menurunkan potensi bencana banjir. 

- - + + 0 + + 0 2+ 

SR-6.6 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana           
 1. Jalur Evakuasi Bencana Jalur evakuasi bencana sebagai bagian dari mitigasi 

bencana untuk mengurangi kerugian dan korban akibat 
bencana. 

0 0 + 0 0 + + 0 3+ 

 2. Tempat Evakuasi Bencana Tempat evakuasi bencana sebagai bagian mitigasi 
bencana untuk mengurangi kerugian dan korban akibat 
bencana.  

0 0 + 0 0 + + 0 3+ 

PR RENCANA POLA RUANG           
PR-1 Kawasan Lindung           

PR-1.1 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan 
Terhadap Kawasan Bawahannya 

          

 1. Kawasan Hutan Lindung Penetapan kawasan hutan lindung berfungsi sebagai 
jasa ekosistem yaitu pengendali bencana, pengendali 
dan penyedia tata air serta konservasi biodiversity. 

+ + + 0 0 + + 0 5+ 

 2. Kawasan Resapan Air Penetapan kawasan resapan air berfungsi sebagai jasa 
ekosistem yaitu pengendali bencana, pengendali dan 
penyedia tata air serta konservasi biodiversity. 

+ + + 0 0 + + 0 5+ 

PR-1.2 Kawasan Perlindungan Setempat           
 1. Kawasan Sempadan Sungai Perlindungan kawasan sekitar sungai untuk pelestarian 

sumber daya air. + + + 0 0 0 + 0 4+ 

 2. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk Perlindungan kawasan sekitar danau atau waduk 
sebagai konservasi dan keberlanjutan danau atau 
waduk. 
 

+ + + 0 0 0 + 0 4+ 
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 3. Kawasan Lindung Spiritual dan 

Kearifan Lokal 
Perlindungan kawasan lindung dan kearifan local untuk 
pelestarian dan keberlanjutan. + + + 0 0 0 0 0 3+ 

PR-1.3 Kawasan Lindung Geologi           
 1. Kawasan Imbuhan Air Tanah Perlindungan Cekungan air tanah (CAT) sebagai 

konservasi dan pelestarian sumber daya air dan 
lingkungan. 

+ + + 0 0 0 + 0 4+ 

 2. Sempadan Mata Air Perlindungan mata air sebagai konservasi dan 
pelestarian sumber daya air. + + + 0 0 0 + 0 4+ 

PR-1.4 Kawasan Cagar Budaya Pelestarian kawasan cagar budaya sebagai wujud 
keberlanjutan cagar budaya di wilayah kabupaten yang 
juga mengurangi resiko rawan bencana. 

+ + + 0 0 0 0 0 3+ 

PR-1.5 Kawasan Rawan Bencana Identifikasi lokasi rawan bencana gerakan tanah dan 
banjir untuk memudahkan dalam penanganan dan 
mitigasi bencana. 

0 0 + 0 0 0 0 0 1+ 

PR-2 Kawasan Peruntukan Budidaya           
PR-2.1 Kawasan Hutan Produksi Penanganan kawasan hutan produksi terbatas di 

Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo dan kawasan 
hutan produksi tetap Kecamatan Dawe, Kecamatan 
Gebog, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Undaan 
berdasarkan kesesuaian tanahnya. Adanya kawasan 
tersebut mengurangi resiko bencana dan alih fungsi 
lahan. 

+ + + 0 0 0 0 0 3+ 

PR-2.2 Kawasan Hutan Rakyat Pengelolaan kawasan hutan rakyat di Kecamatan 
Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Undaan, dan 
Kecamatan Jekulo dalam upaya pelestarian lingkungan. 

+ + + 0 0 0 0 0 3+ 

PR-2.3 Kawasan Pertanian           
 1. Kawasan Tanaman Pangan Kawasan tanaman pangan berupa pertanian lahan basah 

dan kering sebagai upaya mewujudkan kemandirian, 
+ + 0 0 0 0 0 0 2+ 
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ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Yang 
menjaga kualitas dan kuantitas lahan non terbangun. 

PR-2.4 Kawasan Perikanan kawasan perikanan tangkap diarahkan tersebar di 
seluruh wilayah kecamatan sebagai salah satu bagian 
dari penyediaan pangan. 

+ + 0 0 0 + 0 0 3+ 

PR-2.5 Kawasan Pertambangan dan Energi Adanya kawasan pertambangan menimbulkan resiko 
bencana dan menimbulkan dampak negatif pada 
kesehatan masyarakat. 

0 0 - 0 0 + - 0 1- 

PR-2.6 Kawasan Peruntukan Industri Adanya kawasan peruntukan industri membutuhkan alih 
fungsi lahan dan menimbulkan pencemaran lingkungan 
jika tidak terkelola dengan baik. 

- - 0 - 0 + - 0 3- 

PR-2.7 Kawasan Pariwisata           
 1. Daya Tarik Wisata Alam Kawasan wisata alam berdampak positif bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga 
semakin mengurangi angka kemiskinan Kabupaten 
Kudus 

0 0 0 0 0 + 0 0 1+ 

 2. Daya Tarik Wisata Budaya Kawasan wisata budaya berdampak positif bagi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga 
semakin mengurangi angka kemiskinan Kabupaten 
Kudus 

0 0 0 0 0 + 0 0 1+ 

 3. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan 
Manusia 

Kawasan wisata buatan berdampak positif bagi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga 
semakin mengurangi angka kemiskinan Kabupaten 
Kudus 

0 0 0 0 0 + 0 0 1+ 

PR-8 Kawasan Permukiman Adanya kawasan permukiman menambah luasan lahan 
terbangun dan berdampak timbulnya resiko bencana 
walaupun berdampak positif bagi kesejahteraan 
masyarakat miskin. 

- - - - - + 0 0 4- 
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PR-9 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Meliputi Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) di 

Kecamatan Kota; Kantor Komando Rayon Militer 
(Koramil) di seluruh kecamatan; Kantor Kepolisian 
Resor (Polres) di Kecamatan Kota; dan Kantor 
Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan yang 
ada dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KS KAWASAN STRATEGIS           
KS-1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan 

Pertumbuhan Ekonomi 
Dengan adanya kawasan ini akan menambah luasan 
lahan terbangun namun manfaatnya secara ekonomi 
menyejahterakan masyarakat miskin. 

- 0 0 0 0 + 0 0 0 

KS-2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan 
Sosial Budaya 

Kawasan strategis ini dapat meningkatkan potensi 
daerah dan menyejahterakan kondisi perekonomian 
masyarakat miskin 

0 0 0 0 0 + 0 + 2+ 

KS-3 Kawasan Strategis Fungsi dan Daya 
Dukung Lingkungan Hidup  

Dengan adanya kawasan strategis ini mengurangi 
dampak bencana  + + + 0 0 0 0 0 3+ 

  PENGARUH KUMULATIF KRP TERHADAP ISU 
PB PRIORITAS 4- 2+ 17+ 2+ 0 32+ 3+ 8+  

Sumber : Analisis Penyusun, 2019
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4.4.3. Penetapan KRP yang Berpotensi Terhadap Dampak Lingkungan Hidup 
Penetapan KRP RTRW Kabupaten Kudus yang berpotensi menimbulkan dampak 

lingkungan hidup dihasilkan dengan merumuskan hasil identifikasi KRP yang berpotensi 
menimbulkan dampak lingkungan hidup dan keterkaitan KRP RTRW tersebut dengan Isu PB 
priroitas.  

Penetapan KRP yang berpotensi berdampak merupakan gabungan antara identifkasi 
KRP berpotensi menimbulkan dampak (potensi lebih dari satu dampak) dan memiliki keterkaitan 
terhadap isu PB (penilaian akumulatif negatif). Berikut selengkapnya dalam tabel berikut. 

Tabel 4.20. Penetapan KRP yang Berpotensi Berdampak terhadap Lingkungan Hidup  

NO. KRP 
POTENSI 
DAMPAK 

LH 

KETERKAITAN 
ISU PB KET 

(1) (2) (3) (4) (5) 
K KEBIJAKAN TATA RUANG    

K.1. Tujuan Penataan Ruang 4 6- BERDAMPAK 
K.2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang    
K.2.1 Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang   3 1+  
K.2.2 Kebijakan dan Strategi Pola Ruang   4 0  
SR RENCANA STRUKTUR RUANG    

SR-1 Sistem Perkotaan 0 0  
SR-2 Sistem Jaringan Transportasi Darat    

SR-2.1 Sistem Jaringan Jalan    
 1. Jaringan Jalan Nasional dalam Wilayah Kabupaten 6 2- BERDAMPAK 
 2. Jaringan Jalan Provinsi dalam Wilayah Kabupaten 6 0  
 3. Jaringan Jalan yang Menjadi Kewenangan 

Kabupaten 6 2- BERDAMPAK 

 4. Terminal Penumpang 4 0  
 5. Fasilitas tempat khusus parkir 4 0  

SR-2.2 Sistem Jaringan Kereta Api    
 1. Jalur Kereta Api 4 1- BERDAMPAK 
 2. Stasiun Kereta Api 3 0  

SR-3 Sistem Jaringan Energi    
SR-3.1 Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi 2 0  
SR-3.2 Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan 0 1+  
SR-4 Sistem Jaringan Telekomunikasi    

SR-4.1 Jaringan Tetap 0 1+  
SR-4.2 Jaringan Bergerak 0 1+  
SR-5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA)    

SR-5.1 Sumber Air 2 2+  
SR-5.2 Prasarana SDA    

 1. Sistem jaringan irigasi 2 3+  
 2. Sistem pengendalian banjir 2 0  
 3. Jaringan air baku untuk air bersih 2 0  

SR-6 Sistem Jaringan Prasana Lainnya    
SR-6.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    

 1. Jaringan perpipaan 0 3+  
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NO. KRP 
POTENSI 
DAMPAK 

LH 

KETERKAITAN 
ISU PB KET 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 2. Bukan jaringan perpipaan 0 4+  

SR-6.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) 0 1+  
SR-6.3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) 4 2+  

SR-6.4 Sistem Jaringan Persampahan    
 1. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) 0 1+  
 2. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) 4 1- BERDAMPAK 

SR-6.5 Sistem Jaringan Drainase 0 2+  
SR-6.6 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana    

 1. Jalur Evakuasi Bencana 0 3+  
 2. Tempat Evakuasi Bencana 1 3+  

PR RENCANA POLA RUANG    
PR-1 Kawasan Lindung    

PR-1.1 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap 
Kawasan Bawahannya    

 1. Kawasan Hutan Lindung 0 5+  
 2. Kawasan Resapan Air 0 5+  

PR-1.2 Kawasan Perlindungan Setempat    
 1. Kawasan Sempadan Sungai 0 4+  
 2. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 0 4+  
 3. Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal 0 3+  

PR-1.3 Kawasan Lindung Geologi    
 1. Kawasan Imbuhan Air Tanah 0 4+  
 2. Sempadan Mata Air 0 4+  

PR-1.4 Kawasan Cagar Budaya 0 3+  
PR-1.5 Kawasan Rawan Bencana 0 1+  
PR-2 Kawasan Peruntukan Budidaya    

PR-2.1 Kawasan Hutan Produksi 0 3+  
PR-2.2 Kawasan Hutan Rakyat 0 3+  
PR-2.3 Kawasan Pertanian    

 1. Kawasan Tanaman Pangan 0 2+  
PR-2.4 Kawasan Perikanan 0 3+  
PR-2.5 Kawasan Pertambangan dan Energi 5 1- BERDAMPAK 
PR-2.6 Kawasan Peruntukan Industri 6 3- BERDAMPAK 
PR-2.7 Kawasan Pariwisata    

 1. Daya Tarik Wisata Alam 0 1+  
 2. Daya Tarik Wisata Budaya 0 1+  
 3. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia 0 1+  

PR-8 Kawasan Permukiman 5 4- BERDAMPAK 
PR-9 Kawasan Pertahanan dan Keamanan 0 0  
KS KAWASAN STRATEGIS    

KS-1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan 
Pertumbuhan Ekonomi 0 0  
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NO. KRP 
POTENSI 
DAMPAK 

LH 

KETERKAITAN 
ISU PB KET 

(1) (2) (3) (4) (5) 
KS-2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial 

Budaya 0 2+  

KS-3 Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung 
Lingkungan Hidup  0 3+  

Sumber : Analisis Penyusun, 2019 

 
KRP yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya akan dilihat pengaruhnya terhadap kondisi 
lingkungan hidup Kabupaten Kudus, sedangkan KRP yang tidak masuk dalam kategori 
analisis akan digunakan dalam melihat pengaruh antar KRP di dalam analisis selanjutnya. 
KRP yang berpotensi berdampak adalah: 

1. Kebijakan tata ruang meliputi tujuan penataan ruang 
2. Rencana Struktur Ruang yaitu sistem jaringan prasarana meliputi  

a. Sistem Jaringan Transportasi Darat berupa 
1) Pengembangan jalan tol Demak – Tuban yang menghubungkan Demak – Kudus – 

Pati – Rembang – Tuban. 
2) Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten yaitu Jalan Lingkar Utara – Timur 

Kudus dan jalan Lingkar Mijen – Klumpit. 
3) Pengembangan prasarana transportasi kereta api berupa revitalisasi rel kereta api  

b. Sistem Jaringan Prasana Lainnya yaitu Sistem Jaringan Persampahan berupa 
penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill pada TPA di 
Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo dan Desa Rejosari Kecamatan Dawe. 

3. Rencana Pola Ruang yaitu Kawasan Peruntukan Budidaya meliputi: 
a. Kawasan Pertambangan dan Energi yaitu kawasan pertambangan mineral bukan 

logam dan batuan meliputi Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan 
Undaan. 

b. Kawasan Peruntukan Industri yaitu kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan 
pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) 

c. Kawasan Permukiman yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan 
permukiman perdesaan 

 
Dilihat dari total skor untuk masing-masing isu strategi pembangunan berkelanjutan prioritas 
menunjukkan hubungan antara KRP dalam Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 
kontribusinya terhadap isu tersebut. Jika dilihat secara kumulatif maka Revisi RTRW tersebut 
telah memberikan dampak positif terhadap isu berikut : 
1. Peningkatan kerawanan bencana dan dampaknya dapat diatasi dengan strategi pelestarian 

sumber daya alam dan pengembangan ruang terbuka hijau. Selain itu adanya penetapan 
kawasan rawan bencana dan strategi evakuasi bencana.  

2. Alih fungsi dan degradasi lahan tetap teratasi melalui strategi pelestarian sumber daya alam 
dan pengembangan ruang terbuka hijau.  
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3. Masih adanya kemiskinan dan rumah tidak layak huni dapat diatasi melalui strategi 
pengembangan ruang bagi peruntukan industri di bagian timur, jalan lingkar selatan dan 
bagian barat, pengembangan ruang permukiman guna mendukung aktivitas perdagangan, 
dan pengembangan fungsi pusat pelayanan. 

4. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur transportasi dapat diatasi melalui strategi 
pengembangan fungsi pusat pelayanan, dengan strategi mengembangkan prasarana 
infrastruktur ke arah kawasan peruntukan industri , perdagangan, pertanian, dan pariwisata 
terpadu. 

Sedangkan untuk beberapa isu pembangunan berkelanjutan, revisi RTRW dinilai masih 
berpotensi memberikan kontribusi yang negatif yaitu terhadap: 
1. Alih fungsi dan degradasi lahan berpotensi tetap meningkat seiring dengan banyaknya alih 

fungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur serta pengembangan kawasan 
industri dan permukiman. 

2. Belum optimalnya pengelolaan air limbah dan belum optimalnya pengelolaan dan 
penanganan sampah dan limbah B3 akan terus meningkat akibat pengembangan ruang bagi 
peruntukan industri, permukiman. 

 
4.5. Analisis Pengaruh Hasil Identifikasi dan Perumusan  
4.5.1. Kapasitas Daya Dukung dan daya Tampung LH 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan 
hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar 
keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup didefinisikan sebagai kemampuan 
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau 
dimasukkan ke dalamnya. 

Apabila dihubungkan dengan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, kajian daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup (D3TLH) sangatlah diperlukan sebagai kerangka awal dalam 
penyusunan berbagai macam dokumen, salah satunya KLHS. 

 
4.5.1.1. Daya Tampung Kemampuan Lahan 

Kondisi daya tampung lahan didefinisikan dengan kemampuan lahan dalam 
menampung kegiatan yang ada di atasnya. Salah satu metode untuk mengidentifikasi daya 
tampung lahan adalah menggunakan pemetaan kemampuan lahan. Metode ini menjelaskan cara 
mengetahui alokasi pemanfaatan ruang yang tepat berdasarkan kemampuan lahan untuk 
pertanian yang dikategorikan dalam bentuk kelas dan sub-kelas. Dengan metode ini dapat 
diketahui lahan yang sesuai untuk pertanian, lahan yang harus dilindungi dan lahan yang dapat 
digunakan untuk pemanfaatan lainnya. Analisis kemampuan lahan ditentukan berdasarkan 
kemampuan wilayah tersebut dengan klasifikasi tingkat kelerengan, jenis tanah untuk 
mengetahui kesuburan lahan, iklim dan tingkat erosi dan fungsi kawasan.  

Kemampuan lahan dibagi menjadi 8 kelas, di mana semakin rendah kelasnya maka 
dapat digunakan untuk seluruh kegiatan budidaya dan sebaliknya semakin tinggi kelasnya maka 
hanya diarahkan untuk kawasan lindung atau konservasi dan dihindarkan dari kegiatan budidaya 
apa pun. Dalam menyusun kemampuan lahan dilakukan overlay/ superimposed terhadap peta 



 
KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 IV-62 

dengan kriteria/faktor yang ada di Kabupaten Kudus sehingga dapat diidentifikasi kelas dan sub 
kelas lahan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.21. Identifikasi Kelas dan Sub Kelas Kemampuan Lahan 

No. Faktor 
Penghambat/Pembatas Data Klasifikasi Kode Kemampuan 

Lahan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Tekstur  tanah  dari  
jenis tanah 

Asosiasi  aluvial dan Aluvial 
Keabuabuan 

Kasar: pasir 
berlempung, pasir. 

t5 VIII 

Aluvial Kelabu Kasar: pasir 
berlempung, pasir. 

t5 VIII 

Latosol Coklat Agak kasar: 
lempung berpasir. 

t4 II/III 

Latosol Coklat Kemerahan Agak kasar: 
lempung berpasir. 

t4 II/III 

Mediteran Coklat halus: liat, liat 
berdebu 

t1 II/III 

Mediteran Coklat Kemerahan halus: liat, liat 
berdebu. 

t1 II/III 

Grumusol Kelabu Mediteran 
Coklat Kemerahan 

Agak kasar: 
lempung berpasir. 

t4 II/III 

Grumusol Kelabu Agak kasar: 
lempung berpasir. 

t4 II/III 

Komplek Andosol Coklat dan 
Keabuabuan 

Halus: liat, liat 
berdebu. 

t1 II/III 

Regosol Kelabu kasar: pasir 
berlempung, pasir 

t5 VIII 

2 Lereng Permukaan 0%-2% Datar lo II/III 
2%-15% Landai l1 II/III 
16%-45% Agak Curam l4 IV 
>45% Curam l5 VIII 

3 Drainase Tanah Tanah mempunyai peredaran 
udara baik. Seluruh profil 
tanah dari atas sampai lapisan 
bawah berwarna terang yang 
seragam dan tidak terdapat 
bercak-bercak (alluvial). 

Baik d0 I 

Bagian bawah lapisan atas 
(dekat permukaan) terdapat 
warna  atau bercak-bercak 
berwarna kelabu, coklat dan 
kekuningan (latosol). 

Buruk d3 III 

Berasal dari batu kapur, batuan 
lempung, tersebar didaerah 
iklim subhumid atau subarid 
dan curah hujan kurang 2.500 
mm/thn. (Tanah Grumosol) 

Baik d0 I 

Tanah jenis ini berasal dari 
batuan kapur keras 
(limestone). Penyebaran di 
daerah beriklim subhumid 
(Mediteran) 

Buruk d3 III 

Tanah ini merupakan endapan 
abu vulkanik baru yang 
memiliki butir kasar. 
Penyebaran terutama di lereng 
gunung api. (Regosol) 

Sangat Buruk d4 VIII 

4 Erosi Sangat Rendah Ringan e1 II/III 
Rendah Sedang e2 II/III 
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No. Faktor 
Penghambat/Pembatas Data Klasifikasi Kode Kemampuan 

Lahan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Menengah Berat e3 IV 
Tinggi Sangat Berat e4 VIII 

5 Ancaman Banjir Rawan Banjir/ Genangan Kadang-kadang o1 III/IV 
Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009 

 
 

Tabel 4.22. Klasifikasi Kemampuan Lahan Kabupaten Kudus 
No. Faktor Penghambat I II III IV V VI VII VIII 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 Tekstur tanah t2/t3 t1/t4 t1/t4 (*) (*) (*) (*) t5 
2 Lereng  l0 l1 l3 (*) I4 I5 l6 

3 Drainase Tanah d0/d1 d1 d2 d2 (**) (*) (*) (*) 
4 Erosi  e1/e2 e2 e3 (*) (*) (*) e4 

5 Banjir/Genangan o0 o0 o1 o1 o1 (*) (*) (*) 
 Kelas III, IV, & VIII 
 Sub Kelas Kelas Zona Sub Kelas Penghambat 
  I t, d, o, e 
  II t, d, e,o 
  III t, l, d, e, o 
  IV t,l,d,e, o 
  VIII t,l 
 Potensi Kemampuan Lahan Sangat Tinggi untuk Kelas Zona I/II 

Tinggi untuk Kelas zona III 
Sedang untuk kelas zona IV 
Sangat Rendah untuk kelas zona VIII 

        Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009 
 

Dari hasil klasifikasi terhadap kemampuan lahan, terhadap data-data yang tersedia 
dalam bentuk peta diolah dengan metode superimposed peta, sehingga mendapatkan peta 
kemampuan lahan di Kabupaten Kudus di bawah. 
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Sumber : DPU-PR Kabupaten Kudus 

Gambar 4.8. Peta Analisis Kemampuan Lahan Kabupaten Kudus 
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Dari hasil analisis kemampuan lahan di atas, dapat diketahui bahwa kelas 
kemampuan lahan di Kabupaten Kudus termasuk di dalam kelas kemampuan lahan kelas zona 
I sampai VI. Distribusi mengenai kemampuan lahan tersebut dapat dilihat pada peta di atas 
dan tabel berikut. 

Tabel 4.23. Kriteria dan Pemanfaatan Kelas Lahan di Kabupaten Kudus 
Kelas 
Lahan 

Luas (Ha) Kriteria Pemanfaatan 

(1) (2) (3) (4) 
I 11.796,20 

(26,38%) 

1. Tidak mempunyai atau sedikit hambatan yang 
membatasi penggunaannya. 

2. Sesuai berbagai penggunaan, terutama 
pertanian. 

3. Karakteristik lahannya: topografi hampir 
datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif 
dalam, drainase baik, mudah diolah, kapasitas 
menahan air baik, subur, tidak terancam 
banjir. 

1. Tanaman pertanian semusim. 
2. Tanaman rumput. 
3. Hutan dan cagar alam. 

II 12.336,09 

(27,59%) 

1. Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman 
kerusakan yang mengurangi pilihan 
penggunaannya atau memerlukan tindakan 
konservasi yang sedang. 

2. Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan 
konservasi untuk mencegah kerusakan. 

1. Tanaman semusim. 
2. Tanaman dengan pengolahan 

tanah. 
3. Tanaman rumput. 
4. Padang rumput. 
5. Hutan produksi. 
6. Hutan lindung dan cagar alam 

III 16.486,50 

(36,88%) 

1. Mempunyai   beberapa   hambatan yang berat 
yang mengurangi pilihan penggunaan lahan 
dan memerlukan tindakan konservasi khusus 
dan keduanya. 

2. Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II 
dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu 
pengelolaan tanah dan tindakan konservasi 
lebih sulit diterapkan. 

3. Hambatan pada angka I membatasi lama 
penggunaan bagi tanaman semusim, waktu 
pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi 
dari pembatas tersebut. 

1. Tanaman semusim. 
2. Tanaman dengan pengolahan 

tanah. 
3. Tanaman rumput. 
4. Padang rumput. 
5. Hutan produksi. 
6. Hutan lindung & cagar alam. 
7. Non-pertanian 

IV 1.594,51 

(3,57%) 

1. Hambatan dan ancaman kerusakan 
2. Tanah lebih besar dari kelas III, dan pilihan 

tanaman juga terbatas. 
3. Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman 

semusim, tindakan konservasi lebih sulit 
diterapkan. 

1. Tanaman semusim dan 
tanaman pertanian pada 
umumnya. 

2. Tanaman rumput. 
3. Hutan produksi. 
4. Padang penggembalaan. 
4. Hutan lindung dan suaka alam. 

V 962,45 

(2,15%) 

1. Tidak terancam erosi tetapi mempunyai 
hambatan lain yang tidak mudah untuk 
dihilangkan, sehingga membatasi pilihan 
penggunaannya. 

2. Mempunyai hambatan yang membatasi 
pilihan macam penggunaan dan tanaman. 

3. Terletak pada topografi datar-hampir datar 
tetapi sering terlanda banjir, berbatu atau 
iklim yang kurang sesuai. 

1. Pertanian: 
2. Tanaman rumput. 
3. Padang penggembalaan. 
4. Hutan produksi. 
5. Hutan lindung dan suaka alam. 
6. Non-pertanian 



 
KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 IV-66 

Kelas 
Lahan Luas (Ha) Kriteria Pemanfaatan 

(1) (2) (3) (4) 
VI 1.533,23 

(3,43%) 

1. Mempunyai faktor penghambat berat yang 
menyebabkan penggunaan tanah sangat 
terbatas karena mempunyai ancaman 
kerusakan yang tidak dapat dihilangkan. 

2. Umumnya terletak pada lereng curam, 
sehingga jika dipergunakan untuk 
penggembalaan dan hutan produksi harus 
dikelola dengan baik untuk menghindari 
erosi. 

1. Pertanian 
2. Tanaman rumput. 
3. Padang penggembalaan. 
4. Hutan produksi. 
5. Hutan lindung dan cagar alam. 
6. Non-pertanian. 

Sumber : Hasil Analisis dan Interpretasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009 
 

Jika dilihat dari kemampuan lahan maka untuk kelas VI di Kabupaten Kudus perlu 
mendapatkan perhatian dalam perencanaan kegiatannya. Kegiatan budidaya sangat dibatasi 
pada kawasan pada kedua kelas lahan tersebut. Distribusi kelas lahan VI dengan total 
1.533,23 hektar atau sekitar 3,4% dari total wilayah. Kelas lahan VI ini berada di Kecamatan 
Dawe dan Kecamatan Gebog. Berikut adalah distribusi kelas kemampuan lahan tiap 
kecamatan di Kabupaten Kudus. 

Tabel 4.24. Distribusi Kemampuan Lahan Kelas per Kecamatan 

No. Kecamatan Kelas Kemampuan Lahan (Ha) 
Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas VI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Bae 1.458,71  993,58    
2 Dawe 324,17  7.273,35 263,91 926,63 265,92 
3 Gebog   4.750,53  35,82 1.267,31 
4 Jati 2.103,55 627,91     
5 Jekulo 4.008,39 1.639,60 1.830,65 1.245,79   
6 Kaliwungu 376,06 1.526,50 1.481,63    
7 Kota Kudus 992,99  156,74    
8 Mejobo 2.523,85 1.188,07     
9 Undaan 8,48 7.354,01  84,82   

Kabupaten Kudus 11.796,20 12.336,09 16.486,50 1.594,51 962,45 1.533,23 
          Sumber : Analisis Penyusun, 2019 
 
4.5.1.2. Daya Tampung Air 

Daya tampung air merupakan kapasitas polutan cair yang dapat diterima oleh badan 
air. Kapasitas daya tampung air ini sangat tergantung dari kondisi fisik sungai baik bentuk 
maupun debit airnya, kualitas air sungai eksisting dan juga beban cemar yang masuk ke dalam 
sungai tersebut. Makin bagus kualitas badan air serta makin kecil beban cemarnya maka daya 
tampung air akan semakin besar atau tinggi dan sebaliknya jika kondisinya buruk maka daya 
tampung sungai menjadi rendah atau kecil. 

Dilihat dari kondisi daya tampung air di Kabupaten Kudus dapat disimpulkan bahwa 
sebagian besar sungai mempunyai indeks pencemaran kategori cemar ringan sampai cemar 
barat. Sungai Wulan yang tadinya mempunyai status mutu air yang memenuhi baku mutu, 
namun pada tahun 2017 menjadi cemar sedang di hulu sedangkan cemar sedang di bagian 
Sungai Wulan Hilir. Sungai yang indeks pencemarannya tinggi adalah sungai yang terletak 
dihilir seperti Sungai Jaranan, Sungai Gelis Dan Sungai Madat.  
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Penurunan kualitas air ini disebabkan oleh limbah cair dan limbah padat (sampah) 

yang berasal dari kegiatan masyarakat baik dari pemukiman, industri, pertanian dan 
peternakan. Pada tahun 2016 terdapat 1.356 industri dengan jumlah tenaga kerja 142.432 
pekerja dan jika dilihat dari tahun 2012 terjadi kenaikan industri rata-rata sebesar 36% per 
tahun. Dengan meningkatnya jumlah industri maka berpotensi menambah beban pencemaran 
dengan meningkatkan jumlah limbah cair industri yang dibuang ke dalam sungai, apabila 
industri tersebut banyak yang tidak mempunyai IPAL.  

Selain industri, sampah dan limbah cair juga dihasilkan oleh semakin padatnya 
pemukiman akibat dari pertumbuhan penduduk. Hal ini dibuktikan dengan semakin 
meningkat pula timbulan sampah di Kabupaten Kudus. Menurut data dari Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, jumlah perkiraan timbulan 
sampah per hari di Kabupaten Kudus adalah sebesar 552 m3/hari dimana 56% dihasilkan oleh 
kecamatan Kota Kudus.  

Limbah pertanian berupa penggunaan pupuk anorganik juga salah satu sumber 
pencemar air. Pupuk di lahan pertanian terbawa oleh aliran air hujan sehingga sisa-sisa pupuk 
yang ada terikut masuk kedalam aliran air sungai. Penggunaan pupuk anorganik masih tinggi 
sekitar 88% dari keseluruhan konsumsi pupuk di Kabupaten Kudus dibandingkan penggunaan 
pupuk organik. Sumber pencemar lain adalah limbah hewan ternak yang tidak diolah. 
 

Tabel 4.25. Distribusi Daya Tampung Air pada Sungai Besar di Kabupaten Kudus 

No Nama Sungai 
2013 2014 2015 2016 2017 

Pij Status 
Mutu Air 

Pij Status 
Mutu Air 

Pij Status 
Mutu Air 

Pij Status 
Mutu Air 

Pij Status 
Mutu Air 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 Wulan Hulu 1,24 Ringan 0,73 Memenuhi 1,06 Ringan 0,42 Memenuhi 7,51 Sedang 
2 Wulan Hilir 8,69 Sedang 0,50 Memenuhi 1,68 Ringan 0,42 Memenuhi 9,18 Sedang 
3 Jaranan Hulu 2,38 Ringan 0,98 Memenuhi 11,53 Berat 11,70 Berat 3,82 Ringan 
4 Jaranan Hilir 36,82 Berat 0,50 Memenuhi 11,65 Berat 11,65 Berat 2,52 Ringan 
5 Gelis Hilir 1,43 Ringan 0,73 Memenuhi 11,50 Berat 68,83 Berat 2,45 Ringan 
6 Gelis Hulu 1,78 Ringan 0,73 Memenuhi 11,61 Berat 11,61 Berat 5,60 Sedang 
7 Ngembalrejo Hulu 18,18 Berat 0,75 Memenuhi 11,53 Berat 11,62 Berat 2,96 Ringan 
8 Ngembalrejo Hilir 118,23 Berat 1,95 Ringan 11,62 Berat 11,62 Berat 3,54 Ringan 
9 Madat Hulu 6,14 Sedang 0,50 Memenuhi 11,51 Berat 11,55 Berat 3,49 Ringan 
10 Madat Hilir 35,17 Berat 0,43 Memenuhi 11,60 Berat 11,60 Berat 9,22 Sedang 

Sumber : Data IKPLHD, 2018 
 

4.5.1.3. Daya Dukung Lahan Terbangun 
Daya dukung lahan untuk bangunan mempertimbangkan koefisien luas lahan 

terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun, berikut rumus perhitungannya. 
DDLB = α * Lw, dimana LTb = LB + LTp 

LTb 
Keterangan : 

DDLB : Daya dukung lahan untuk bangunan 
Lw : Luas wilayah (Ha) 
α : Koefisien luas lahan terbangun maksimal yaitu 70% untuk lahan perkotaan 

sesuai UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 sehingga 30% wajib digunakan 
untuk RTH. Sedangkan untuk perdesaan menggunakan asumsi 50% (untuk 
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kepentingan lahan pertanian dan fungsi lindung) 
LTb : Luas lahan terbangun (Ha) 
LB : Luas lahan bangunan (Ha) 
LTp : Luas lahan untuk infrastruktur seperti jalan, sungai, drainase, dan lainnya (Ha), 

dapat   diasumsikan 20% dari luas bangunan 
 
Hasil perhitungan: 

DDLB < 1  : Daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk 
DDLB 1-3 : Daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang 
DDLB > 3 : Daya dukung lahan permukiman baik 

Luas Wilayah Kabupaten Kudus menurut peta RTRW adalah 44.708,96 Ha, dengan luas 
bangunan mencapai (LB) seluas 11.612,19 Ha. Luas terbangun (bangunan ditambah 
infrastruktur) atau LTb seluas 13.934,62 Ha.  

DDLB = α * Lw = 70% * 44.708,96 
       LTb             13.934,62 
  = 2,25 
DDLB Kabupaten Kudus secara keseluruhan sebesar 2,25 yang termasuk dalam daya 

dukung lahan bersyarat atau sedang. Hal tersebut dimaksudkan bahwa di Kabupaten Kudus 
masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan. Namun 
untuk ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik fisik lahan Kabupaten Kudus. 
Jika dilihat pada setiap kecamatan di Kabupaten Kudus, maka untuk Kecamatan Jekulo dan 
Undaan dalam status baik. Sedangkan untuk Kecamatan Kota Kudus sudah buruk atau 
terlampau dan kecamatan lainnya dalam status sedang. 

Tabel 4.26. Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangun per Kecamatan  

No. Kecamatan Luas Wilayah 
(Ha) 

Luas Bangunan 
(Ha) 

Luas Lahan 
Terbangun (Ha) DDLB Status 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Bae 2.452,29 1.197,86 1.437,43 1,19 Sedang 
2 Dawe 9.053,97 1.765,03 2.118,03 2,99 Sedang 
3 Gebog 6.053,66 1.433,34 1.720,01 2,46 Sedang 
4 Jati 2.731,46 1.343,98 1.612,77 1,19 Sedang 
5 Jekulo 8.724,43 1.676,77 2.012,12 3,04 Baik 
6 Kaliwungu 3.384,19 1.271,23 1.525,48 1,55 Sedang 
7 Kota Kudus 1.149,73 1.038,12 1.245,75 0,65 Buruk 
8 Mejobo 3.711,92 941,90 1.130,28 2,30 Sedang 
9 Undaan 7.447,31 943,97 1.132,76 4,60 Baik 

 Kabupaten Kudus 44.708,96 11.612,19 13.934,62 2,25 Sedang 
Sumber : Hasil Analisis 2018 
 
4.5.1.4. Daya Dukung Penyedia Pangan 

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dapat menyebabkan ketersediaan 
lahan pertanian menjadi semakin kecil, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara 
penduduk dan ketersediaan produksi pangan di suatu daerah. Hal ini semakin diperparah 
dengan tekanan jumlah penduduk pada lahan pertanian yang merupakan sumber pangan yang 
mengakibatkan semakin menurunnya luasan lahan pertanian. Daya dukung pangan pada 
dasarnya merupakan tingkat kemampuan ketersediaan sumber pangan dalam memenuhi 
kebutuhan pangan disuatu daerah. 



 
KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 IV-69 

Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Kudus dikorelasikan dengan daya 
dukung lahan pertanian padi baik sawah maupun lahan kering. Teknik analisis data untuk 
menentukan tingkat daya dukung lahan pertanian digunakan rumus sebagai berikut: 

 
Keterangan:  
σ : Tingkat Daya Dukung Lahan Pertanian  
X  : Ketersediaan Beras 
K  : Kebutuhan Beras 
 
Dengan: 

 
 
Klasifikasi daya dukung pertanian : 
a. Nilai daya dukung pertanian > 2,47, Wilayah yang mampu swasembada pangan 

dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. 
b. Nilai daya dukung pertanian 1–2,47, Wilayah yang mampu swasembada pangan 

tetapi belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. 
c. Nilai daya dukung pertanian < 1 , Wilayah yang belum mampu swasembada 

pangan. 
 

Tabel 4.27. Perhitungan Daya Dukung Penyedia Pangan di Kabupaten Kudus Tahun 2017  

No. Kecamatan 

Konversi 
Gabah 
Kering 
Giling 

(62,74%) 

Angka 
Konsumsi 

Beras 
(Kg/Orang/

Tahun) 

2017 

Produksi 
Padi 

Beras 
(Ton) Penduduk 

Jumlah 
Beras 

Dikonsumsi 
(Ton) 

DDL 
untuk 

Pangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Kaliwungu 0,6274 114,00 23.648,00 14.836,76 95.882 10.930,53 1,36 
2 Kota 0,6274 114,00 1.095,00 687,00 98.970 11.282,56 0,06 
3 Jati 0,6274 114,00 8.942,00 5.610,21 109.242 12.453,58 0,45 
4 Undaan 0,6274 114,00 69.294,00 43.475,06 75.717 8.631,78 5,04 
5 Mejobo 0,6274 114,00 18.576,00 11.654,58 76.914 8.768,25 1,33 
6 Jekulo 0,6274 114,00 23.585,00 14.797,23 108.704 12.392,28 1,19 
7 Bae 0,6274 114,00 5.496,00 3.448,19 73.441 8.372,27 0,41 
8 Gebog 0,6274 114,00 9.499,00 5.959,67 104.339 11.894,61 0,50 
9 Dawe 0,6274 114,00 4.029,00 2.527,79 108.326 12.349,20 0,20 

Kabupaten Kudus   164.164,00 102.996,49 851.536 97.075,05 1,06 
Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 
 

Pada tahun 2017 pada lahan pertanian sawah seluas 25.473 Ha memiliki ketersediaan 
beras sebanyak 102.996,49 ton. Hal ini masih konsisten dengan penetapan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Kudus yang ditetapkan seluas 25.334 Ha sesuai 
dengan Perda Kabupaten Kudus Nomor 16 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus 
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tahun 2012-2032. Sedangkan yang terkait dengan kebutuhan pangan Kabupaten Kudus tahun 
2017 sebanyak 97.075,05 ton. 

Hasil perhitungan di atas menunjukan bahwa dari 9 kecamatan yang ada di 
Kabupaten Kudus, hanya Kecamatan Undaan, Kaliwungu, Mejobo, dan Jekulo yang mampu 
swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduknya. Sehingga masyarakat 
yang berada di diluar 4 (empat) kecamatan tersebut kebutuhan pangannya masih ditopang 
oleh Kecamatan Undaan, Kaliwungu, Mejobo, dan Jekulo. Secara umum nilai Daya Dukung 
Pertanian Kabupaten Kudus sebesar 1,06 dimana mengindikasikan daya dukung penyedia 
pangan belum terlampaui karena nilai kebutuhan lebih kecil dari ketersediaan yang ada. 
Dengan nilai daya dukung pertanian > 1 , Kabupaten Kudus mampu swasembada pangan 
walaupun belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. 
 
4.5.1.5. Daya Dukung Penyedia Air 

Dalam kehidupan manusia, air memegang peranan yang sangat penting. Perlu 
diketahui daya dukung air di suatu wilayah guna menopang kehidupan diatasnya. Analisis 
daya dukung air pada prinsipnya adalah membandingkan antara ketersediaan air dengan 
kebutuhan air. Penyajian daya dukung air tidak berdasarkan batas administrasi Kabupaten 
Kudus, tetapi berdasarkan ekoregion. 

Selain itu daya dukung air yang dikaji memiliki keterbatasan. Keterbatasan pada 
perhitungan ketersediaan adalah hanya menghitung sumber air dari permukaan dari curah 
hujan bukan debit sungai andalan, apalagi mempertimbangkan sumber air tanah. Sedangkan 
keterbatasan pada perhitungan kebutuhan adalah hanya mempertimbangkan faktor jumlah 
penduduk, tidak mempertimbangkan faktor-faktor sektor yang menggunakan air seperti 
pertanian dan industri. Penyebab perhitungan daya dukung air yang sederhana adalah 
mengingat keterbatasan data. Adapun perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air 
dilakukan dengan formula sebagai berikut: 
a. Ketersediaan (Supply) Air 

Perhitungan dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari 
metode rasional. Perhitungan ketersediaan air dilakukan dalam lingkup batasan 
morfometri yang mana merupakan delineator dari ekoregion. Ketersediaan air dibangun 
dari Koefesien Limpasan Tertimbang (C) dan Curah Hujan Rata-rata tahunan (R). Lebih 
jelasnya dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 
Keterangan: 
SA = Ketersediaan Air (m3/tahun) 
C  = Koefisien Limpasan Tertimbang 
Ci  = Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan 
Ai  = Luas Penggunaan Lahan (ha) dari Peta Penggunaan Lahan 
R  = Rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) 
Ri  = Curah Hujan Tahunan pada stasiun i 
m  = Jumlah stasiun pengamatan curah hujan 
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10  = Faktor konversi dari mm/ha menjadi m3 
A  = Luas wilayah (ΣAi)  
 
Koefesien lahan tertimbang (C) dihitung berdasarkan perkalian antara luasan penggunaan 
lahan dengan nilai koefesiennya dalam unit ekoregion. Nilai koefesien merujuk pada 
PermenLH No.17/2009 yang dinilai sesuai dengan kelas penggunaan lahan di peta 
penggunaan lahan Kabupaten Kudus. 

Tabel 4.28. Koefesien Limpasan Penggunaan Lahan  
No. Deskripsi permukaan Ci 
(1) (2) (3) 

1 Kota, jalan aspal, atap genteng 0,7 – 0,9 
2 Kawasan industri 0,5 – 0,9 
3 Permukiman multi unit, perkotaan 0,6 – 0,7 
4 Kompleks perumahan 0,4 – 0,6 
5 Villa 0,3 – 0,5 
6 Taman, pemakaman 0,1 – 0,3 
7 Pekarangan tanah berat : 

a. > 7% 
b. 2 – 7% 
c. < 2% 

 
0,25 – 0,35 
0,18 – 0,22 
0,13 – 0,17 

8 Pekarangan tanah ringan : 
a. > 7% 
b. 2 – 7% 
c. < 2% 

 
0,15 – 0,20 
0,10 – 0,15 
0,05 – 0,10 

9 Lahan berat 0,40 
10 Padang rumput 0,35 
11 Lahan budidaya pertanian 0,30 
12 Hutan produksi 0,18 

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 
Tabel 4.1.  

Sedangkan curah hujan rata-rata (R) didapat dari rata-rata curah hujan 5 (2013-2017) tahun 
di Kabupaten Kudus, yang mana nilai rata-ratanya menunjukkan curah hujan rata-rata 
tahunan sebesar 3.138 mm. Hasil perhitungan tersaji dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.29. Perhitungan Ketersediaan Air di Kabupaten Kudus  

No. Penggunaan 
Lahan 

Koefisien 
(Ci) 

Luas (Ha) 
(Ai) Ci x Ai C R Ketersediaan 

(m3) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Gardu Induk 0,70 4,74 3,32 

   

2 Hutan 0,18 3.888,42 699,92 
3 Industri 0,90 798,25 718,42 
4 Kebun 0,35 2.361,10 826,38 
5 Kebun Campur 0,18 2.831,04 509,59 
6 Lahan Kosong 0,35 1,36 0,48 
7 Permukiman 0,70 10.809,20 7.566,44 
8 Pertambangan 0,35 50,15 17,55 
9 Sawah 0,30 22.651,01 6.795,30 

10 Sungai 0,10 461,46 46,15 
11 Tambak 0,10 39,55 3,95 
12 Tanah Kosong 0,35 9,17 3,21 
13 Tegalan 0,35 803,51 281,23 

   44.708,96 17.471,94 0,39 3.138 547.157.246,62 
Sumber : Berdasarkan Permen LH No. 17/ 2009 dengan Peta Tutupan Lahan Revisi RTRW Kab. Kudus 

 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus ketersediaan air di atas diketahui 
ketersediaan air permukaan di Kabupaten Kudus berdasarkan curah hujan dan limpasan 
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dari penggunaan lahan tahun 2017 sebesar 547.157.246,62 m³/tahun. Selain air 
permukaan, Kabupaten Kudus memiliki potensi air bawah tanah yang berada di kawasan 
Cekungan Air Tanah Kudus. Potensi air bawah tanah menurut Peta Zona Pemanfaatan 
dan perlindungan Air Tanah CAT Kudus yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi 
Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 165.354.855,81 m3/tahun. Berdasarkan kedua potensi 
sumber air baku tersebut pada tahun 2017 potensi ketersediaan air di Kabupaten Kudus 
mencapai 712.512.102,43 m3/tahun yang bersumber dari CAT dan air permukaan. 

 
b. Kebutuhan (Demand) Air 

Kebutuhan air dengan menjumlahkan kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik, 
DA = DAd + DAnd 
Keterangan : 
DAd : kebutuhan air domestik (m3/tahun) 
DAnd : kebutuhan air non domestik (m3/tahun) 
 
Kebutuhan air domestik  
Berdasarkan pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang (Depkimpraswil, 2003) dan SNI 
2002 menjelaskan bahwa kebutuhan air untuk kota kecil sebesar 100 liter/hari/kapita dan 
kota sedang-besar sebesar 150 liter/hari/kapita. Dalam penjelasan terhadap kota besar 
yang dimaksud sampai dengan Kota Metropolitan. Berdasarkan penjelasan di atas maka 
pendekatan kebutuhan air per orang dihitung menggunakan kebutuhan minimal yaitu 
sebesar 100 liter/hari/kapita.  
 
Kebutuhan air non domestik (DAnd) 
Kebutuhan air non ditinjau dari kebutuhan air domestik dari luas lahan pertanian dan 
jumlah karyawan industri.  
Kebutuhan air untuk lahan padi   : 1 Liter/Detik/Hektar 
Kebutuhan air untuk lahan kering lainnya  : 0,3 Liter/Detik/Hektar 
Kebutuhan air untuk industri   : 500 liter/hari/karyawan  
Kebutuhan air tidak hanya dihitung dari kebutuhan air pemukiman tetapi juga dihitung 
dari kebutuhan air untuk pertanian di Kabupaten Kudus. Perhitungan kebutuhan air 
tersebut sebagai berikut: 

Tabel 4.30. Perhitungan Kebutuhan Air di Kabupaten Kudus  

No. Kebutuhan Jumlah Satuan Kebutuhan Satuan Kebutuhan Air 
(m3/ tahun) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Penduduk 851.478 Jiwa 120 Ltr/hr/kapita 31.078.947 
2 Sawah Lahan Basah 22.651,01 Ha 1 Ltr/detik/ha 714.322.330 
3 Lahan Kering 3.164,61 Ha 0,3 Ltr/detik/ha 29.939.731 
4 Pekerja Industri  250.546 Jiwa 500 Ltr/hr/orang 45.724.645 

 Total     821.065.653 
      Sumber : Hasil Analisis, 2019 
 
c. Penentuan Status Daya Dukung Air 

Status daya dukung air diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan air (SA) dan 
kebutuhan air (DA). 
1. Bila SA >DA , daya dukung air dinyatakan surplus. 
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2. Bila SA <DA , daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui. 
Jika dilihat dari seluruh administrasi Kabupaten Kudus, maka diketahui bahwa daya 
dukung air di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 diketahui ketersediaan air (SA) = 
712.512.102,43 m3/tahun) < kebutuhan air (DA) 821.065.653 m3/tahun. Sehingga daya 
dukung air di Kabupaten Kudus adalah 0,87. Hal tersebut berarti bahwa daya dukung air 
di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 dinyatakan sudah defisit. 
Jika dilihat berdasarkan ekoregion, hampir semua ekoregion di Kabupaten Kudus 
memiliki daya dukung air yang surplus kecuali ekoregion dataran aluvial, kaki gunung 
genuk, dataran sruktural rembang dan dataran kaki gunung api. Ekoregion yang 
mempunyai daya dukung air yang surplus dikarenakan memiliki luasan yang kecil. Selain 
itu juga memiliki jumlah penduduk yang sedikit bahkan tidak ada. Walaupun kelas 
ekoregion yang memiliki daya dukung air yang surplus lebih banyak dari yang defisit 
tetapi secara keseluruhan Kabupten Kudus memiliki daya dukung air sudah defisit. 

 
4.5.1.6. Daya Dukung Fungsi Lindung 

Alih fungsi lahan menjadi permasalahan utama penggunaan lahan di setiap daerah 
salah satunya di Kabupaten Kudus. Alih fungsi lahan ini berdampak pada penurunan fungsi 
beberapa jenis ekosistem seperti hutan lindung, daerah aliran sungai maupu hutan rakyat. Hal 
ini selanjutnya akan menimbulkan degradasi lingkungan, bencana alam (banjir dan 
kekeringan) serta konflik sosial yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan 
makhluk hidup lainnya di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan 
daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Kudus, yaitu kemampuan suatu wilayah dalam 
melindungi kelestarian ekosistem di wilayah tersebut. 

Pada tingkat regional penentuan daya dukung fungsi lindung digunakan rumus 
(Muta’ali, 2012) di bawah ini: 

 
 
Keterangan: 
DDL = daya dukung fungsi lindung 
Lgln = luas guna lahan jenis n (ha) 
αn = koefisien lindung untuk guna lahan 
n LW = luasan wilayah (ha) 
 
Daya Dukung Fungsi Lindung (DDL), memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) 

sampai 1 (maksimal). Nilai mendekati angka1, semakin baik fungsi lindung yang ada dalam 
wilayah tersebut, demikian pula sebaliknya, apabila mendekati angka 0, fungsi lindung 
semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Adapun tingkat kualitas daya 
dukung fungsi lindung adalah sebagai berikut: 

a. Sangat rusak jika nilai DDL 0 – 0,20 
b. Rusak jika nilai DDL 0,20 – 0,40 
c. Sedang jika nilai DDL 0,40 – 0, 60 
d. Baik jika nilai DDL 0,60 – 0,80 
e. Sangat Baik jika nilai DDL 0,80 – 1 
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Tabel 4.31. Koefisien Fungsi Lindung  
No. Jenis Tata Guna Lahan Koefisien Fungsi Lindung 
(1) (2) (3) 

1 Cagar alam 1 
2 Suaka Margasatwa 1 
3 Taman Wisata 1 
4 Taman Buru 0,82 
5 Hutan Lindung 1 
6 Hutan Cadangan 0,61 
7 Hutan Produksi 0,68 
8 Perkebunan besar 0,54 
9 Perkebunan rakyat 0,42 

10 Persawahan 0,46 
11 Ladang/tegalan 0,21 
12 Padang rumput 0,28 
13 Danau/tambak 0,98 
14 Tanaman kayu 0,37 
15 Permukiman 0,18 
16 Tanah kosong 0,01 

                                Sumber: Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH, KLH 2014 
 
Berdasarkan Peta Penggunaan Lahan Tahun 2017 yang bersumber dari Dinas PUPR 

Kabupaten Kudus yang merupakan bahan peta untuk penyusunan Revisi RTRW Kabupaten 
Kudus, berikut ini hasil perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung di Kabupaten Kudus. 

Tabel 4.32. Daya Dukumg Fungsi Lindung di Kabupaten Kudus  

No. Penggunaan 
Lahan 

Koefisien 
(αn) Luas (Ha) αn * 

Luas (Ha) 
Daya Dukung 

Lindung 
(1) (2) (3) (4) (5) (8) 

1 Gardu Induk 0,18 4,74 0,85 

0,40 

2 Hutan 0,68 3.888,42 2.644,13 
3 Industri 0,18 798,25 143,68 
4 Kebun 0,21 2.361,10 495,83 
5 Kebun Campur 0,54 2.831,04 1.528,76 
6 Lahan Kosong 0,21 1,36 0,29 
7 Permukiman 0,18 10.809,20 1.945,66 
8 Pertambangan 0,21 50,15 10,53 
9 Sawah 0,46 22.651,01 10.419,47 

10 Sungai 0,98 461,46 452,23 
11 Tambak 0,98 39,55 38,76 
12 Tanah Kosong 0,21 9,17 1,93 
13 Tegalan 0,21 803,51 168,74 

   44.708,96 17.850,85  
           Sumber : Hasil Analisis, 2019 

 
Daya Dukung Lindung di Kabupaten Kudus sebesar 0,40 yang mana masuk dalam 

klasifikasi sedang. Jika berdasarkan administrasi kecamatan maka Kecamatan Dawe dan 
Kecamatan Gebog mempunyai daya dukung lindung terbesar dengan nilai daya dukung 0,54 
dan 0,51. Hal tersebut disebabkan masih luasnya kawasan lindung berupa hutan lindung, 
hutan rakyat dan hutan produksi. Tingkat kualitas daya dukung 5 kecamatan (55%) 
berkualitas Sedang dan sisanya berkualitas Rusak. Kecamatan-kecamatan dengan kualitas 
daya dukung fungsi lindungnya rusak yaitu kecamatan Bae, Jati, Kaliwungu dan Kota. 
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4.5.2. Analisis 6 (Enam) Muatan KLHS pada KRP Prioritas (per KRP) sesuai pasal 
13 ayat (1) PP 46/2016 

4.5.2.1. Rencana Jalan Tol Demak – Tuban  
 Kapasitas DDTLH 

Rencana struktur ruang bila dilihat pada kemampuan lahan di Kabupaten Kudus berada 
pada kelas I, II, dan III dengan faktor pembatas yaitu banjir/ genangan pada kelas lahan II dan 
erosi pada kelas lahan III. Untuk KRP struktur ruang jalan tol seluas 27,56 Ha berada di kelas 
lahan I, seluas 2,88 Ha berada di kelas lahan II-O1, dan  5,83 Ha berada di kelas lahan III-E1.  

Berdasarkan tabel tersebut, hampir sebagian besar KRP struktur ruang jalan tol 
melewati beberapa kecamatan seperti pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 4.33. Kemampuan Lahan Rencana Struktur Ruang Jalan Tol Per Kecamatan  

No. KRP Per Kecamatan 
Kelas Lahan  

Total 
Ha I II - O1 III - E1 

Ha % Ha % Ha % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Kec. Jati 8,08  95,23 0,40  4,77 - - 8,49  
2 Kec. Jekulo 9,24  61,30 - - 5,83  38,70 15,07  
3 Kec. Mejobo 10,23  100,00 - - - - 10,23  
4 Kec. Undaan   2,48  100,00 - - 2,48  

 Total 27.55  2.88  5.83  36.27 
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

 
Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Jekulo menjadi kecamatan terluas yang terkena 

dampak rencana jalan tol disusul kecamatan Mejobo dan kecamatan Jati. Pada kecamatan 
Mejobo sebagian besar pada kemampuan lahan kelas I (100%). Penggunaan lahan eksisting 
pada KRP struktur ruang Pengembangan Jalan Tol seluas 36,27 Ha atau 46,20% dengan 
rincian sebagai berikut : 

Tabel 4.34. Penggunaan Lahan Rencana Struktur Ruang Jalan Tol 

No. Jenis Penggunaan Lahan Rencana Jalan Tol 
Ha % 

(1) (2) (3) (4) 
1 Gardu Induk - - 
2 Industri 1,71 4,70 
3 Kebun 0,85 2,35 
4 Permukiman 12,82 35,34 
5 Pertambangan - - 
6 Sawah 20,53 56,61 
7 Sungai 0,36 0,99 
 Total 36,27 100 

                  Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 

Penggunaan lahan untuk rencana struktur ruang tersebut berdasarkan jenis 
penggunaan lahan, terbesar memakai lahan sawah seluas 20,53 Ha kemudian lahan 
pemukiman seluas 12,82 Ha. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada penurunan produksi 
padi meskipun tidak signifikan. Pengaruh lainnya juga akan berdampak pada sistem pengairan 
sawah, sebab pengembangan jalan tol yang membelah hamparan sawah dapat menyebabkan 
tertutupnya jaringan irigasi sehingga distribusi air terhambat. Dampak dari penggunaan lahan 
permukiman dengan adanya pengembangan jalan tol, pembangunan jalan lingkar utara yaitu 
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adanya pembebasan lahan yang mengakibatkan banyak penduduk untuk berpindah lokasi 
tempat tinggal yang pada akhirnya bisa mempengaruhi psikososial masyarakat yang 
terdampak tersebut.  

Dampak lingkungan hidup juga ditimbulkan dari adanya KRP struktur ruang seperti 
perubahan bentang alam dan penurunan ekosistem di wilayah tersebut. Dampak tersebut tidak 
hanya dirasakan saat pembangunan namun juga paska pembangunan seperti degradasi lahan 
hingga kesehatan masyarakat. Dari uraian diatas maka hal-hal yang perlu diperhatikan 
terhadap dampak lingkungan hidup dari kemampuan lahan terhadap rencana struktur ruang 
Jalan Tol Kabupaten Kudus adanya penggunaan lahan industri, pemukiman dan sawah yang 
akan menjadi kendala dengan kelas lahan I dan II sedangkan faktor pembatasnya adalah 
genangan dan banjir. Karena pengembangan jalan tol sebagian besar kemampuan lahannya 
berada pada kelas lahan I (27,56 Ha) dengan potensi rawan banjir ringan di Kecamatan 
Jekulo, sedangkan sebagian besar berada di lahan tidak rawan bencana (28,26 Ha. Dampak 
tersebut akan terjadi di Kecamatan Jati, Mejobo, Jekulo dan Undaan. 

Pengaruh KRP jalan tol terhadap daya tampung air sangat kecil, karena dampak 
terbesarnya terkait tata kelola air adalah dari limpasan air hujan yang semakin besar. 
Peningkatan air hujan yang digelontorkan ke air secara kualitas akan membantu dalam 
pengenceran air dan dapat memperbaiki kualitas air sungai. Sedangkan potensi limbah cairnya 
berasal dari kegiatan kamar mandi pada area istirahat (rest area) dan perkantoran yang relatif 
kecil. 

 
 Perkiraan Dampak dan Resiko LH 

Pembukaan jalan baru berupa pengembangan jalan tol akan berpotensi meningkatkan 
emisi kendaraan dan partikel debu yang secara tidak langsung berdampak pada kesehatan 
manusia terutama di rencana jalan tol Demak – Tuban.  

KRP Rencana Jalan tol juga dapat menimbulkan resiko bencana apabila lokasi pada 
daerah yang rawan bencana. Berdasarkan kondisi terhadap ancaman bencana, KRP struktur 
jalan tol seluas 2,88 Ha berada di kawasan rawan bencana banjir seluas 5,13 Ha berada di 
kawasan rawan bencana tanah longsor, dan 28,26 Ha berada di kawasan yang tidak rawan 
bencana. Berdasarkan per kecamatan, kawasan rawan bencana banjir pada KRP Rencana 
Jalan tol berada di Kecamatan Jati (4,77%) dan Undaan (100%). Kawasan rawan bencana 
tanah longsor di Kecamatan Jekulo (34,01%). Sementara wilayah kecamatan yang tidak 
rawan bencana yaitu Kecamatan Mejobo (100%). 

Tabel 4.35. Kawasan Rawan Bencana Per Kec. pada KRP Struktur Ruang Jalan Tol 

No. KRP Per Kecamatan 

Rawan 
Bencana 
Banjir 

Rawan 
Bencana 
Tanah 

Longsor 

Tidak Rawan 
Bencana Total 

Ha % Ha % Ha % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         
1 Kec. Jati 0,40 4,77 - - 8,08 95,23 8,48 
2 Kec. Jekulo - - 5,13 34,01 9,95 65,99 15,08 
3 Kec. Mejobo - - - - 10,23 100,00 10,23 
4 Kec. Undaan 2,48 100,00 - - - - 2,48 
 Total 2,88  5,13  28,26  36,27 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
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Dampak perubahan lahan akibat rencana struktur ruang jalan tol adalah 
meningkatnya potensi air limpasan karena perubahan lahan dari non terbangun yang dapat 
menyimpan air menjadi kawsan terbangun. Potensi limpasan air ini jika dapat dimanfaatkan 
atau ditampung akan menjadi potensi sumber daya air permukaan, tetapi sebaliknya jika 
dibiarkan maka akan berpotensi menimbulkan genangan jika kapasitas sistem drainase tidak 
dapat menampung air tersebut. Selain itu dari aspek lingkungan lahan terbuka yang memiliki 
fungsi resapan dapat menampung air hujan dan menahan serta menyimpannya ke dalam tanah 
yang dapat meningkatkan cadangan air tanah. Jika lahan yang berfungsi sebagai resapan air 
berubah menjadi terbangun maka air hujan tidak akan dapat tertahan meskipun dapat masuk 
ke saluran drainase. Air yang tidak tertahan tersebut akan segera masuk ke sungai dan pada 
akhirnya bermuara ke laut. Ketika air hujan sampai di laut maka potensi sumber air baku 
menjadi hilang. Selain itu sistem drainase yang ada sekarang ini termasuk sungai masih 
bercampur antara air hujan dengan buangan limbah domestik rumah tangga yang pada 
akhirnya mencemari air hujan. Berdasarkan rencana struktur ruang maka potensi limpasan  
yang dikontribusikan oleh rencana jalan tol sebesar 379,8 ribu m3 atau sebesar 67% dari total 
limpasan.  

Selain dampak bencana dan resiko lingkungan hidup, rencana struktur ruang jalan tol 
dapat mengakibatkan terpisahnya kelompok sosial akibat terbelah jalan tol. 

 
 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem 

Pengaruh rencana struktur ruang Kabupaten Kudus pada jasa ekosistem penting 
dilihat terhadap jasa ekosistem penyedia pangan (JEP1), jasa ekosistem penyediaan air 
(JEP2), jasa ekosistem pengaturan iklim (JER1), jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir 
(JER2), jasa ekosistem pengaturan pemurnian air (JER4), dan jasa ekosistem pendukung 
biodiversitas (JED4). Jasa ekosistem tersebut dianggap penting karena merupakan penyedia 
kebutuhan dasar dari aktivitas di Kabupaten Kudus. Pada Jasa ekosistem Pangan (JEP 1) 
Rencana Jalan Tol di Kabupaten Kudus seluas 9,94 Ha berada pada JEP1 rendah, 1,04 Ha 
pada JEP1 sedang, dan 25,29 Ha pada JEP1 tinggi. JEP1 tinggi pada Kabupaten Kudus 
identik dengan penggunaan lahan pertanian tanaman pangan baik basah maupun kering. Hal 
tersebut akan berdampak pada penurunan produksi padi dan beras di wilayah Kabupaten 
Kudus. 

Jasa ekosistem lainnya yaitu jasa ekosistem penyediaan air (JEP2), pengaruh KRP 
struktur ruang struktur ruang jalan tol pada jasa ekosistem ini seluas 12,60 Ha berada pada 
JEP2 rendah, seluas 2,57 Ha pada JEP2 sedang, dan 21,10 Ha pada JEP2 tinggi. Hal ini harus 
dipertimbangkan mengenai pengelolaan dampaknya mengingan KRP Struktr ruang Jalan Tol 
sebagian besar pada Jasa Ekosistem Penyediaan Air Tinggi . 

Pengaruh rencana pengembangan struktur ruang jalan tol terhadap JER Tata Air dan 
Banjir (JER2) seluas 10,99 Ha berada pada JER2 rendah, seluas 4,19 Ha pada JER2 sedang, 
dan  seluas 21,10 Ha pada JER2 tinggi. Pada jasa ekosistem pengaturan pemurnian air (JER4), 
pengaruh rencana pengembangan struktur ruang jalan tol seluas 12,36 Ha berada pada JER4 
rendah, seluas 2,81 Ha pada JER4 sedang, dan 21,10 Ha pada JER4 Tinggi. 

 
 Efisiensi Pemanfaatan SDA 

Sumber daya alam diasosiasikan dengan sumber daya mineral atau bahan tambang 
yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang membutuhkan tanah 
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urung, pasir dan sirtu untuk pembangunan jalan tol. Pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu 
dan pasir untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kudus dapat dipenuhi oleh potensi 
bahan tambang yang ada di wilayah Kudus dan sekitarnya. Perkiraan kebutuhan tanah urug 
untuk KRP jalan tol berupa tanah urug 1.741.030,98 m3, sirtu 36.271,48 m3 dan pasir 
1.795,44 m3  

Jika dibandingkan antara kebutuhan dengan ketersediaan yang ada Kabupaten Kudus 
sesuai dengan sebaran potensi bahan galian Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, maka untuk 
pemenuhan kebutuhan sirtu sangat mencukupi dan masih terdapat pencadangan bahan galian 
Sedangkan untuk pasir dan tanah urug ketersediaan yang ada belum mampu untuk memenuhi 
kebutuhan, sehingga perlu dipikirkan kembali cadangan dan kebutuhan yang ada. 

Untuk pengembangan jalan tol mengurangi luasan lahan sawah seluas 20,53 Ha 
maka berpotensi mengurangi produktifitas padi sebesar 84,173 ton per tahun, berpotensi 
mengurangi produksi beras kecil 

 
 Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan Iklim 

Pada pengembangan jalan tol, terdapat pengurangan lahan dengan JE pengatur iklim 
tinggi yaitu  68,12%. Konversi tutupan lahan berpotensi berkontribusi terhadap emisi GRK 
dimana peningkatan bangkitan transportasi berpotensi meningkatkan emisi GRK sektor 
transportasi. 

Pada jasa ekosistem pengaturan iklim (JER1), pengaruh rencana pengembangan 
struktur ruang sebagian besar menempati JER1 tinggi. KRP struktur ruang jalan tol seluas 
9,93 Ha berada pada JER1 rendah, seluas 1,64 Ha berada pada  JER1 sedang dan 24,71 Ha 
pada JER1 tinggi.  

Pengaruh perubahan iklim pada masa yang akan datang di Kabupaten Kudus adalah 
adanya ancaman peningkatan cuaca ekstrem sehingga nantinya akan berdampak terhadap 
meningkatnya ancaman rencana infrastruktur terutama pada kawasan yang berada pada 
daerah rawan banjir, dan longsor. KRP Jalan tol menimbulkan perubahan penggunaan lahan 
dimana terjadi konversi tutupan lahan yang berkontribusi mengurangi stok karbon sehingga 
meningkatkan emisi GRK. Begitu juga bangkitan transportasi dari pemanfaatan jalan tersebut 
juga dapat meningkatkan emisi GRK dengan penggunaan bahan bakar fosil yang 
digunakannya. 

 
 Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI 

Pada pengembangan jalan tol sebagian besar melintas pada wilayah dengan 
pendukung biodiversitas tinggi yaitu 72,60%. Rencana struktur ruang Jalan Tol dilihat dari JE 
pendukung biodiversity (JED4), maka sebagian besar melintas pada wilayah dengan 
Pendukung Bodiversitas tinggi. KRP struktur ruang jalan tol 9,92 Ha berada pada JED4 
rendah, 0,02 Ha berada pada JED4 sedang, dan seluas 26,33 Ha pada JED4 tinggi. Dampak 
struktur ruang ini lebih banyak berdampak pada habitat lahan sawah. Sebab ekosistem sawah 
akan banyak terpengaruh oleh jalan tol. Terkait dengan kondisi tersebut maka perlu adanya 
upaya mitigasi terhadap dampak yang akan ditimbulkan, meskipun manfaat yang diberikan 
besar bagi pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi maupun kesejahteraan masyarakat. 
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4.5.2.2. Rencana Jalan Lingkar 
a. Perencanaan Awal 

 Kapasitas DDTLH 
KRP struktur ruang jalan lingkar utara pada perencanaan awal seluas 5,45 Ha berada 

di Kelas Lahan I sehingga dapat dikatakan kemampuan lahan untuk KRP struktur ruang jalan 
lingkar utara tidak bermasalah. KRP struktur ruang tersebut hanya melewati Kecamatan Bae 
di Kabupaten Kudus. Penggunaan Lahan eksisting untuk KRP struktur ruang jalan lingkar 
utara (perencanaan awal) sebgaian besar merupakan lahan sawah 92,15% seperti pada tabel 
dibawah ini : 

Tabel 4.36. Penggunaan Lahan Rencana Struktur Ruang 

No. Jenis Penggunaan Lahan Rencana Jalan Lingkar Utara 
Ha % 

(1) (2) (3) (4) 
1 Gardu Induk - - 
2 Industri 0,12 2,11 
3 Kebun - - 
4 Permukiman 0,31 5,74 
5 Pertambangan - - 
6 Sawah 5,02 92,15 
7 Sungai - - 
 Total 5,45 100 

                      Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 

Penggunaan lahan untuk rencana struktur ruang tersebut berdasarkan jenis 
penggunaan lahan, terbesar memakai lahan sawah seluas 5,02 Ha. Kondisi tersebut akan 
berpengaruh pada penurunan produksi padi meskipun tidak signifikan. Pengaruh lainnya juga 
akan berdampak pada sistem pengairan sawah, sebab pengembangan jalan lingkar yang 
membelah hamparan sawah dapat menyebabkan tertutupnya jaringan irigasi sehingga 
distribusi air terhambat.  

Dampak lingkungan hidup juga ditimbulkan dari adanya KRP struktur ruang jalan 
lingkar utara (perencanaan awal) seperti perubahan bentang alam dan penurunan ekosistem di 
wilayah tersebut namun skalanya kecil. Karena KRP struktur ruang jalan lingkar utara 
(perencanaan awal) berada pada lahan yang aman secara fisik (100% kelas lahan 1 dan tidak 
rawan bencana) pada lahan pemukiman, industri dan sawah di Kecamatan Bae. 

Pengaruh KRP jalan lingkat terhadap daya tampung air sangat kecil, karena dampak 
terbesarnya terkait tata kelola air yaitu limpasan air hujan meningkatn karena perubahan 
tutupan lahan. Peningkatan air hujan yang dialirkan menuju sungai secara kualitas akan 
membantu pengenceran air sungai dan dapat memperbaiki kualitas air sungai.  

 
 Perkiraan Dampak dan Resiko LH 

Berdasarkan kondisi terhadap ancaman bencana, KRP struktur ruang jalan lingkar 
utara untuk perencanaan awal (5,45 Ha) 100% berada di kawasan yang tidak rawan bencana.  

Dampak perubahan lahan akibat rencana struktur ruang tersebut adalah 
meningkatnya potensi air limpasan karena perubahan lahan dari non terbangun yang dapat 
menyimpan air menjadi jalan lingkar utara. Potensi limpasan air ini jika dapat dimanfaatkan 
atau ditampung akan menjadi potensi sumber daya air permukaan, tetapi sebaliknya jika 
dibiarkan maka akan berpotensi menimbulkan genangan jika kapasitas sistem drainase tidak 
dapat menampung air tersebut. KRP jalan lingkar utara yang berpotensi limpasan sebesar 
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80,19 ribu m3/tahun, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa rencana jalan lingkar utara 
memiliki dampak yang lebih kecil dari aspek limpasan. Pada skala kegiatan atau proyek 
potensi limpasan ini harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kapasitas drainase dan 
tampungan air yang dibuat agar limpasan yang dihasilkan tidak menjadi bencana banjir, 
terutama pada pembangunan jalan yang dampaknya dapat menggenangi kawasan permukiman 
maupun sawah.  

Dampak dan resiko lingkungan lainnya dari adanya rencan struktur ruang Jalan 
Lingkar Utara, akan terjadi penurunan kualitas udara dari adanya pengembangan jalan lingkar 
utara baik pembangunannya maupun pemanfaatannya. Semakin banyaknya kendaraan yang 
melewati potensi pencemaran udara berasal dari gas buang kendaraan dan debu yang 
dihasilkan. 

 
 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem 

Pengaruh KRP struktur ruang jalan lingkar utara (perencanaan awal) Kabupaten 
Kudus pada jasa ekosistem pangan (JEP1) 0,20 Ha berada pada JEP1 rendah dan 5,26 Ha 
berada pada JEP1 tinggi. JEP1 tinggi pada Kabupaten Kudus identik dengan penggunaan 
lahan pertanian tanaman pangan baik basah maupun kering. Hal tersebut akan berdampak 
pada penurunan produksi padi dan beras di wilayah Kabupaten Kudus. 

Sedangkan pada Jasa ekosistem lainnya yaitu jasa ekosistem penyediaan air (JEP2), 
pengaruh KRP struktur ruang jalan lingkar utara perencanaan awal pada jasa ekosistem 
tersebut 0,20 Ha berada pada JEP2 rendah dan 5,26 Ha berada pada JEP2 tinggi.  Kemudian 
pengaruh rencana pengembangan struktur ruang terhadap JER Tata Air dan Banjir (JER2) 
pada KRP struktur ruang jalan lingkar utara perencanaan awal 0,20 Ha berada pada JER2 
rendah dan 5,26 Ha berada pada JER2 tinggi. Dan pada jasa ekosistem pengaturan pemurnian 
air (JER4), pengaruh KRP struktur ruang jalan lingkar utara perencanaan awal 0,20 Ha berada 
pada JER4 rendah dan seluas 5,26 Ha berada pada JER4 tinggi.  

 
 Efisiensi Pemanfaatan SDA 

Bahan tambang yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur transportasi 
seperti alan lingkar utara perencanaan awal membutuhkan tanah urug, pasir dan sirtu. 
Kebutuhannya disesuaikan dengan rata-rata luas dan ketinggian urugan untuk masing-masing 
infrastruktur. Kebutuhan tanah urug secara umum adalah sebesar 1,2 dari volume1 sedangkan 
untuk sirtu kebutuhan standarnya2 adalah 0,3 m3 untuk setiap 1 m2 dimensi perkerasan 
infrastruktur. kebutuhan material untuk jalan berupa tanah urug 65.439,33 m3, sirtu 5.453,28 
m3 dan pasir 269,94 m3. Pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir untuk 
pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kudus dapat dipenuhi oleh potensi bahan tambang 
yang ada di wilayah Kudus dan sekitarnya. Jika dibandingkan antara kebutuhan dengan 
ketersediaan yang ada Kabupaten Kudus sesuai dengan sebaran potensi bahan galian Dinas 
ESDM Provinsi Jawa Tengah, maka untuk pemenuhan kebutuhan sirtu sangat mencukupi dan 
masih terdapat pencadangan bahan galian Sedangkan untuk pasir dan tanah urug ketersediaan 
yang ada belum mampu untuk memenuhi kebutuhan, sehingga perlu dipikirkan kembali 
cadangan dan kebutuhan yang ada.Kebutuhan bahan tambang untuk pembangunan menjadi 
penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan, tetapi di sisi 
                                                             
1 https://www.hargasatuan.com/perhitungan-volume-kebutuhan-urugan-tanah 
2 http://idebangunan.blogspot.co.id/2012/07/cara-mengitung-volume-jalan-sirtu.html 
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lain pengadaan dan pencadangan sumber daya alam bahan galian juga harus diatur sesuai 
dengan prioritas kebutuhan. 

Kemudian dengan adanya rencana pembangunan jalan lingkar utara perencanaan 
awal, akan ada konversi dari lahan sawah seluas 5,45 hektar yang berpotensi mengurangi 
produksi beras sebesar 22.375 ton/tahun. 

 
 Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan Iklim 

Pada jasa ekosistem pengaturan iklim (JER1), pengaruh rencana pengembangan 
struktur ruang sebagian besar menempati JER1 tinggi. KRP struktur ruang jalan lingkar utara 
perencanaan awal 0,20 Ha berada pada JER1 rendah dan seluas 5,26 Ha berada pada JER1 
tinggi.  

Pengaruh perubahan iklim pada masa yang akan datang di Kabupaten Kudus adalah 
adanya ancaman peningkatan cuaca ekstrem sehingga nantinya akan berdampak terhadap 
meningkatnya ancaman rencana infrastruktur terutama pada kawasan yang berada pada 
daerah rawan banjir, dan longsor. 

KRP jalan lingkar utara perencanaan awal menimbulkan perubahan penggunaan 
lahan dimana terjadi konversi tutupan lahan yang berkontribusi mengurangi stok karbon 
sehingga meningkatkan emisi GRK. Begitu juga bangkitan transportasi dari pemanfaatan 
jalan tersebut juga dapat meningkatkan emisi GRK dengan penggunaan bahan bakar fosil 
yang digunakannya. 

 
b. Alternatif Rute 

 Kapasitas DDTLH 
Pembangunan jalan alternatif lingkar utara berada pada lahan yang aman secara fisik 

(100% kelas lahan 1 dan tidak rawan bencana). Rencana KRP struktur ruang jalan lingkar 
utara alternatif (6,53 Ha) 100% berada di kelas lahan I sehingga dapat dikatakan kemampuan 
lahan untuk KRP struktur ruang jalan lingkar utara tidak bermasalah. KRP struktur ruang 
tersebut hanya melewati Kecamatan Bae di Kabupaten Kudus. 

Dalam rencana KRP struktur ruang jalan lingkar utara alternatif Kabupaten Kudus 
terdapat pengalihan atau penggunaan lahan eksisting yaitu lahan pemukiman, sawah dan 
sungai  seluas 6,52 Ha dengan lahan sawah merupakan penggunaan lahan eksisting terbesar. 

 
Tabel 4.37. Penggunaan Lahan Rencana Struktur Ruang Jalan Lingkar Utara Alternatif 

No. Jenis Penggunaan Lahan Rencana Alternatif Jalan Lingkar Utara 
Ha % 

(1) (2) (3) (4) 
1 Gardu Induk - - 
2 Industri - - 
3 Kebun - - 
4 Permukiman 0,61 9,37 
5 Pertambangan - - 
6 Sawah 5,90 90,39 
7 Sungai 0,01 0,24 
 Total 6,52 100 

                Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 

Penggunaan lahan untuk rencana KRP struktur ruang jalan lingkar utara alternatif 
tersebut berdasarkan jenis penggunaan lahan, terbesar memakai lahan sawah seluas 5,9 Ha. 
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Kondisi tersebut akan berpengaruh pada penurunan produksi padi meskipun tidak signifikan. 
Pengaruh lainnya juga akan berdampak pada sistem pengairan sawah, sebab pengembangan 
jalan lingkar yang membelah hamparan sawah dapat menyebabkan tertutupnya jaringan 
irigasi sehingga distribusi air terhambat.  

Pengaruh KRP jalan lingkar terhadap daya tampung air sangat kecil, karena dampak 
terbesarnya terkait tata kelola air adalah dari limpasan air hujan yang semakin besar. 
Peningkatan air hujan yang digelontorkan ke air secara kualitas akan membantu dalam 
pengenceran air dan dapat memperbaiki kualitas air sungai.  

 
 Perkiraan Dampak dan Resiko LH 

Berdasarkan kondisi terhadap ancaman bencana, KRP struktur ruang jalan lingkar 
utara alternatif (6,53 Ha) 100% berada di kawasan yang tidak rawan bencana.  

Peningkatan potensi air limpasan karena perubahan lahan dari non terbangun yang 
dapat menyimpan air menjadi jalan lingkar utara alternatif. Potensi limpasan air ini jika dapat 
dimanfaatkan atau ditampung akan menjadi potensi sumber daya air permukaan, tetapi 
sebaliknya jika dibiarkan maka akan berpotensi menimbulkan genangan jika kapasitas sistem 
drainase tidak dapat menampung air tersebut. Selain itu dari aspek lingkungan lahan terbuka 
yang memiliki fungsi resapan dapat menampung air hujan dan menahan serta menyimpannya 
ke dalam tanah yang dapat meningkatkan cadangan air tanah. Jika lahan yang berfungsi 
sebagai resapan air berubah menjadi terbangun maka air hujan tidak akan dapat tertahan 
meskipun dapat masuk ke saluran drainase. Air yang tidak tertahan tersebut akan segera 
masuk ke sungai dan pada akhirnya bermuara ke laut. Ketika air hujan sampai di laut maka 
potensi sumber air baku menjadi hilang. Selain itu sistem drainase yang ada sekarang ini 
termasuk sungai masih bercampur antara air hujan dengan buangan limbah domestik rumah 
tangga yang pada akhirnya mencemari air hujan.  

Berdasarkan rencana struktur ruang rencana jalan lingkar utara alternatif maka 
potensi limpasan yang dihasilkan sebesar 94,5 ribu m3/tahun. Jika dibandingkan antara 
alternatif lingkar utara yang berpotensi menghasilkan limpasan sebesar 94,5 ribu m3/tahun 
dan rencana jalan lingkar utara perencanaan awal yang berpotensi limpasan sebesar 80,19 ribu 
m3/tahun, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa rencana jalan lingkar utara perencanaan 
awal memiliki dampak yang lebih kecil dari aspek limpasan dibandingkan dengan alternatif 
jalan lingkar utara.  

Pada skala kegiatan atau proyek potensi limpasan ini harus menjadi pertimbangan 
dalam menentukan kapasitas drainase dan tampungan air yang dibuat agar limpasan yang 
dihasilkan tidak menjadi bencana banjir, terutama pada pembangunan jalan yang dampaknya 
dapat menggenangi kawasan permukiman maupun sawah. Sedangkan untuk KRP 
pengembangan TPA karena merupakan pengembangan untuk lahan terbuka maka tidak ada 
potensi peningkatan limpasan air hujan.  

Penurunan kualitas udara akan terjadi dengan adanya pengembangan jalan lingkar 
utara baik pembangunannya maupun pemanfaatannya. Semakin banyaknya kendaraan yang 
melewati potensi pencemaran udara berasal dari gas buang kendaraan dan debu yang 
dihasilkan. Selain itu pembukaan jalan baru berupa pembangunan alternatif jalan lingkar utara 
akan berpotensi meningkatkan emisi kendaraan dan partikel debu yang secara tidak langsung 
berdampak pada kesehatan manusia terutama di Pembangunan alternatif Jalan Strategis 
Kabupaten yaitu Jalan Lingkar Utara – Timur Kudus dan jalan Lingkar Mijen – Nglumpit. 
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 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem 

Pengaruh rencana struktur ruang Kabupaten Kudus pada jasa ekosistem penting 
dilihat terhadap jasa ekosistem penyedia pangan (JEP1), jasa ekosistem penyediaan air 
(JEP2), jasa ekosistem pengaturan iklim (JER1), jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir 
(JER2), jasa ekosistem pengaturan pemurnian air (JER4), dan jasa ekosistem pendukung 
biodiversitas (JED4). Jasa ekosistem tersebut dianggap penting karena merupakan penyedia 
kebutuhan dasar dari aktivitas di Kabupaten Kudus. 

Rencana struktur ruang jalan lingkar utara alternatif memberikan pengaruh pada jasa 
ekosistem penyedia pangan (JEP1). KRP struktur ruang jalan lingkar utara alternatif  seluas 
0,29 Ha berada pada JEP1 rendah dan 6,24 Ha berada JEP1 tinggi. JEP1 tinggi pada 
Kabupaten Kudus identik dengan penggunaan lahan pertanian tanaman pangan baik basah 
maupun kering. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan produksi padi dan beras di 
wilayah Kabupaten Kudus. 

Pada jasa ekosistem penyediaan air (JEP2), pengaruh KRP struktur ruang jalan 
lingkar utara alternatif 0,29 Ha berada pada JEP2 rendah dan seluas 6,24 Ha berada pada 
JEP2 tinggi. Pengaruh rencana pengembangan struktur ruang jalan lingkar utara alternatif 
terhadap JER Tata Air dan Banjir (JER2) seluas 0,29 Ha berada pada JER2 rendah dan 6,24 
Ha berada pada JER2 tinggi. Sedangkan pada jasa ekosistem pengaturan pemurnian air 
(JER4), pengaruh rencana pengembangan struktur ruang jalan lingkar utara alternatif 0,29 Ha 
berada pada JER4 rendah dan 6,24 Ha berada pada JER4 tinggi. Dan KRP struktur ruang jalan 
lingkar utara altenatif sebanyak sebagaian besar berada pada JE penyedia pangan tinggi, JE 
penyedia air tinggi, JE tata air dan banjir tinggi, dan JE pemurnian air. 

 
 Efisiensi Pemanfaatan SDA 

Material yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur transportasi seperti alan 
lingkar utara alternatif membutuhkan tanah urung, pasir dan sirtu. kebutuhan material untuk 
rencana jalan lingkar utara allternatif berupa tanah urug 78.372,25 m3, sirtu 6.531,02 m3 dan 
pasir 323,29m3 lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan material jalan lingkar utara 
perencanaan awal dimana material berupa tanah urug 65.439,33 m3, sirtu 5.453,28 m3 dan 
pasir 269,94 m3. Pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir untuk pembangunan 
infrastruktur di Kabupaten Kudus dapat dipenuhi oleh potensi bahan tambang yang ada di 
wilayah Kudus dan sekitarnya. Jika dibandingkan antara kebutuhan dengan ketersediaan yang 
ada Kabupaten Kudus sesuai dengan sebaran potensi bahan galian Dinas ESDM Provinsi 
Jawa Tengah, maka untuk pemenuhan kebutuhan sirtu sangat mencukupi dan masih terdapat 
pencadangan bahan galian Sedangkan untuk pasir dan tanah urug ketersediaan yang ada 
belum mampu untuk memenuhi kebutuhan, sehingga perlu dipikirkan kembali cadangan dan 
kebutuhan yang ada.Kebutuhan bahan tambang untuk pembangunan menjadi penting untuk 
memastikan bahwa kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan, tetapi di sisi lain pengadaan 
dan pencadangan sumber daya alam bahan galian juga harus diatur sesuai dengan prioritas 
kebutuhan. 

Dalam rencana pembangunan jalan lingkar utara alternatif ada konversi dari lahan 
sawah seluas 6,52 hektar yang berpotensi mengurangi produksi beras sebesar 26.732 
ton/tahun lebih besar dari KRP jalan lingkar utara perencanaan awal 
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 Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan Iklim 
Pada jasa ekosistem pengaturan iklim (JER1), pengaruh rencana pengembangan 

struktur ruang sebagian besar menempati JER1 tinggi. KRP struktur ruang jalan lingkar utara 
alternatif 0,29 Ha berada pada JER1 rendah dan 6,24 Ha berada pada JER1 tinggi.  

Pengaruh perubahan iklim pada masa yang akan datang di Kabupaten Kudus adalah 
adanya ancaman peningkatan cuaca ekstrem sehingga nantinya akan berdampak terhadap 
meningkatnya ancaman rencana infrastruktur terutama pada kawasan yang berada pada 
daerah rawan banjir, dan longsor. 

KRP jalan lingkar utara alternatif akan menimbulkan perubahan penggunaan lahan 
dimana terjadi konversi tutupan lahan yang berkontribusi mengurangi stok karbon sehingga 
meningkatkan emisi GRK. Begitu juga bangkitan transportasi dari pemanfaatan jalan tersebut 
juga dapat meningkatkan emisi GRK dengan penggunaan bahan bakar fosil yang 
digunakannya. 

 
 Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI 
Pada pembangunan alternatif jalan lingkar utara 0,29 Ha berada pada JED4 rendah dan 

6,24 Ha berada pada JED4 tinggi. Dampak struktur ruang ini lebih banyak berdampak pada 
habitat lahan sawah. Sebab ekosistem sawah akan banyak terpengaruh oleh pembangunan 
jalan lingkar utara, jalan lingkar. Terkait dengan kondisi tersebut maka perlu adanya upaya 
mitigasi terhadap dampak yang akan ditimbulkan, meskipun manfaat yang diberikan besar 
bagi pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi maupun kesejahteraan masyarakat. 

 
4.5.2.3. Rencana Reaktivasi Rel KA 

 Kapasitas DDTLH 
Rencana revitalisasi rel KA berada pada lahan yang aman secara fisik. KRP struktur 

ruang reaktivasi rel KA bila dilihat pada kemampuan lahan di Kabupaten Kudus seluas 6,18 
Ha berada di kelas lahan I,  0,72 Ha berada di kelas lahan II-O1, dan 0,88 Ha berada di kelas 
lahan III-E1. KRP struktur ruang tersebut melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Kudus 
yaitu Kecamatan Bae, Jati, Jekulo, Kota Kudus, Mejobo, dan Undaan. 

Tabel 4.38. Kemampuan Lahan Rencana Struktur Ruang Reaktivasi Rel KA Per 
Kecamatan  

No. KRP Per Kecamatan 
Kelas Lahan  

Total 
Ha I II - O1 III - E1 

Ha % Ha % Ha % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
A Kec. Bae 0,64  100,00 - - - - 0,64  
1 Kec. Jati 1,49  67,37 0,72  32,63 - - 2,21  
 Kec. Jekulo 2,20  71,49 - - 0,88  28,51 3,08  
 Kec. Kota Kudus 1,16  100,00 - - - - 1,16  
2 Kec. Mejobo 0,70  100,00 - - - - 0,70  
 Total 6.19   0.72   0.88   7.79 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Jekulo merupakan kecamatan terluas yang 
dilewati oleh rencana struktur ruang reaktivasi Rel KA dan sebagian besar pada kemampuan 
lahan kelas 1. 
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Dalam rencana struktur ruang Kabupaten Kudus terdapat pengalihan atau penggunaan 
lahan eksisting dan berdasarkan analisis penggunaan lahan eksisting terbesar pada KRP 
struktur ruang reaktivasi rel KA adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.39. Penggunaan Lahan Rencana Struktur Ruang reaktivasi Rel KA 

No. Jenis Penggunaan Lahan Rencana Reaktivasi Rel KA 
Ha % 

(1) (2) (3) (4) 
1 Gardu Induk 0,06 0,74 
2 Industri 0,89 11,48 
3 Kebun - - 
4 Permukiman 4,64 59,68 
5 Pertambangan - - 
6 Sawah 2,15 27,58 
7 Sungai 0,04 0,52 
 Total 7,78 100 

             Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 

Penggunaan lahan untuk rencana struktur ruang tersebut berdasarkan jenis penggunaan 
lahan, terbesar memakai lahan pemukiman seluas 4,64 Ha, lahan sawah 2,15 Ha sisanya ada 
lahan industri, sungai dan gardu induk.  

Dari uraian diatas maka hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap dampak lingkungan 
hidup dari kemampuan lahan terhadap rencana struktur ruang reaktifasi rel KA di Kabupaten 
Kudus, adanya penggunaan lahan industri, pemukiman dan sawah yang akan menjadi kendala 
dengan kemampuan lahan kelas I, II dan III sedangkan faktor pembatasnya adalah genangan 
dan banjir/erosi. Karena pengembangan reaktifasi rel KA sebagian besar kemampuan 
lahannya berada pada kelas lahan I (6,19 Ha), kemudian kelas lahan II dengan potensi rawan 
banjir ringan di Kecamatan Jati, sedangkan sebagian besar berada di lahan tidak rawan 
bencana (28,26 Ha. Dampak tersebut akan terjadi dikecamatan Jati, Mejobo, Kota Kudus, 
Jekulo dan Undaan.  

Pengaruh KRP rel kereta api terhadap daya tampung air sangat kecil, karena dampak 
terbesarnya terkait tata kelola air adalah dari limpasan air hujan. Peningkatan air hujan pun 
relatif kecil dibandingkan dengan KRP jalan, karena sebagian besar permukaan jalur kereta 
api tetap dapat menyerapkan air ke dalam tanah.  
 

 Perkiraan Dampak dan Resiko LH 
KRP struktur ruang reaktivasi rel KA seluas 0,72 Ha berada di kawasan rawan 

bencana banjir, 0,44 Ha berada di kawasan rawan bencana tanah longsor, dan 6,62 Ha berada 
di kawasan yang tidak rawan bencana. Sedangkan berdasarkan per kecamatan, kawasan rawan 
bencana banjir pada KRP reaktivasi Rel KA berada di Kecamatan Jati seluas 0,72 Ha. 
Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kecamatan Jekulo seluas 0,44 Ha. Dam kecamatan 
lain yang tidak berada di kawasan rawan bencana yaitu Kecamatan Kota Kudus dan 
Kecamatan Mejobo. 

Potensi limpasan yang dihasilkan dari perubahan penggunaan lahan akibat dari KRP 
reaktivasi Rel KA sekitar 6.731,42 m3/tahun. Pada skala kegiatan atau proyek potensi 
limpasan ini harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kapasitas drainase dan 
tampungan air yang dibuat agar limpasan yang dihasilkan tidak menjadi bencana banjir, 
terutama pada rencana reaktivasi rel KA yang dampaknya dapat menggenangi kawasan 
permukiman maupun sawah. 
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Tabel 4.40. Kawasan Rawan Bencana Per Kec. yang berada pada KRP Struktur Ruang 

Reaktivasi Rel KA  

No. KRP Per 
Kecamatan 

Rawan Bencana 
Banjir 

Rawan Bencana 
Tanah Longsor 

Tidak Rawan 
Bencana Total 

Ha % Ha % Ha % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Kec Jati 0,72 32,63 - - 1,49 67,37 2,21 
2 Kec. Jekulo - - 0,44 14,15 2,64 85,85 42,34 
2 Kec. Kota Kudus - - - - 1,16 100,00 1,16 
4 Kec. Mejobo - - - - 0,70 100,00 10,93 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 

 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem 
Pengaruh rencana struktur ruang Kabupaten Kudus pada jasa ekosistem penting dilihat 

terhadap jasa ekosistem penyedia pangan (JEP1), jasa ekosistem penyediaan air (JEP2), jasa 
ekosistem pengaturan iklim (JER1), jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir (JER2), jasa 
ekosistem pengaturan pemurnian air (JER4), dan jasa ekosistem pendukung biodiversitas 
(JED4). Jasa ekosistem tersebut dianggap penting karena merupakan penyedia kebutuhan 
dasar dari aktivitas di Kabupaten Kudus.  

KRP struktur ruang reaktivasi rel KA seluas 5,11 Ha berada pada JEP1 rendah dan 
2,67 Ha JEP1 tinggi. JEP1 tinggi pada Kabupaten Kudus identik dengan penggunaan lahan 
pertanian tanaman pangan baik basah maupun kering. Hal tersebut akan berdampak pada 
penurunan produksi padi dan beras di wilayah Kabupaten Kudus. Jasa ekosistem lainnya yaitu 
jasa ekosistem penyediaan air (JEP2), pengaruh KRP struktur ruang pada jasa ekosistem 
tersebut sebagian besar berada pada JEP2 tinggi. Pada KRP struktur ruang reaktivasi rel KA 
5,20 Ha berada pada JEP2 rendah, 0,97 Ha berada pada JEP2 sedang, dan 1,61 Ha berada 
pada JEP2 tinggi.  

Pengaruh rencana pengembangan struktur ruang terhadap JER Tata Air dan Banjir 
(JER2) KRP struktur ruang reaktivasi rel KA 5,11 Ha berada pada JER2 rendah, 1,06 Ha 
berada pada JER2 sedang, dan 1,61 Ha berada pada JER2 tinggi. Sedangkan pada jasa 
ekosistem pengaturan pemurnian air (JER4), pengaruh rencana KRP struktur ruang reaktivasi 
rel KA seluas 5,27 Ha berada pada JER4 rendah, 0,90 Ha berada pada JER4 sedang, dan 
seluas 1,61 Ha JER4 tinggi. Dan lahan seluas 2,67 ha untuk KRP reaktivasi rel KA berada 
pada JE penyedia pangan tinggi, 1,61 ha berada pada JE penyedia air tinggi dan 1,61 ha 
berada pada JE tata air tinggi. 
 

 Efisiensi Pemanfaatan SDA 
Sumber daya mineral atau bahan tambang yang dibutuhkan untuk reaktivasi rel KA 

membutuhkan tanah urung, pasir dan sirtu. Pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir 
untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kudus dapat dipenuhi oleh potensi bahan 
tambang yang ada di wilayah Kudus dan sekitarnya. Perkiraan kebutuhan tanah urung untuk 
pengembangan reaktivasi rel kereta api adalah 93.325,06 m3 atau 167.985,11 ton dan 
kebutuhan sirtu yaitu 7.777,09 m3 atau 13.998,76 ton, sedangkan khusus pasir diasumsikan 
kebutuhan untuk rel KA relatif kecil dan tidak dimasukkan dalam perhitungan.  

Jika dibandingkan antara kebutuhan dengan ketersediaan yang ada Kabupaten Kudus 
sesuai dengan sebaran potensi bahan galian Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, maka untuk 
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pemenuhan kebutuhan sirtu sangat mencukupi dan masih terdapat pencadangan bahan galian 
Sedangkan untuk pasir dan tanah urug ketersediaan yang ada belum mampu untuk memenuhi 
kebutuhan, sehingga perlu dipikirkan kembali cadangan dan kebutuhan yang ada. 

Kebutuhan bahan tambang untuk pembangunan menjadi penting untuk memastikan 
bahwa kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan, tetapi di sisi lain pengadaan dan 
pencadangan sumber daya alam bahan galian juga harus diatur sesuai dengan prioritas 
kebutuhan. 

Kemudian pada rencana reaktivasi Rel KA akan terjadi Konversi lahan sawah seluas 
7,78 hektar berpotensi mengurangi produksi beras sebesar 31.898 ton/tahun 

 
 Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan Iklim 
KRP struktur ruang reaktivasi rel KA 50,75% (3,95 Ha) berada pada JER1 rendah, 

13,74% (1,07 Ha) JER1 sedang, dan 35,52% (2,76 Ha) JER1 tinggi. Sehingga KRP struktur 
ruang reaktivasi rel KA persentase terbesar pada JER1 sedang (13,74%), dan JER1 rendah 
(50,75%). 

Pengaruh perubahan iklim pada masa yang akan datang di Kabupaten Kudus adalah 
adanya ancaman peningkatan cuaca ekstrem sehingga nantinya akan berdampak terhadap 
meningkatnya ancaman rencana infrastruktur terutama pada kawasan yang berada pada 
daerah rawan banjir, dan longsor. 

KRP reaktivasi rel KA akan menimbulkan perubahan penggunaan lahan dimana 
terjadi konversi tutupan lahan yang berkontribusi mengurangi stok karbon sehingga 
meningkatkan emisi GRK. Begitu juga bangkitan transportasi dari pemanfaatan jalan tersebut 
juga dapat meningkatkan emisi GRK dengan penggunaan bahan bakar fosil yang 
digunakannya. 

 
 Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI 
Pada pengembangan reaktivasi rel KA melintas pada wilayah dengan Pendukung 

Biodiversitas (JED4) rendah yaitu 50,75% (3,95 Ha), sedang 0,09% (0,01 Ha) dan tinggi 
49,16% (3,82 Ha). Sehingga KRP struktur ruang reaktivasi rel KA persentase terbesar pada 
JED4 sedang (0,09%), dan JED4 rendah (50,75%). 

Dampak struktur ruang ini lebih banyak berdampak pada habitat lahan sawah. Sebab 
ekosistem sawah akan banyak terpengaruh oleh pembangunan rel kereta api. Terkait dengan 
kondisi tersebut maka perlu adanya upaya mitigasi terhadap dampak yang akan ditimbulkan, 
meskipun manfaat yang diberikan besar bagi pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi 
maupun kesejahteraan masyarakat. 

 
4.5.2.4. Rencana TPA dan Pengelolaan Limbah B3 

 Kapasitas DDTLH 
Rencana struktur ruang bila dilihat pada kemampuan lahan di Kabupaten Kudus KRP 

struktur ruang TPA dan pengelolaan limbah B3 100% (22,48 Ha) berada di kelas lahan III-
E1.KRP struktur ruang tersebut melewati kecamatan Jekulo di Kabupaten Kudus. 
Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan limbah B3 melalui kawasan dengan tingkat lereng 
dan erosi ringan. Dalam rencana struktur ruang Kabupaten Kudus terdapat pengalihan atau 
penggunaan lahan KRP struktur ruang TPA dan Pengelolaan Limbah B3 seluas 22,48 Ha atau 
28,63% merupakan lahan pemukiman, sawah, pertambangan dan sungai.  
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Tabel 4.41. Penggunaan Lahan Rencana Struktur Ruang Rencana TPA dan Pengelolaan 
Limbah 

No. Jenis Penggunaan Lahan Rencana TPA dan Pengelolaan Limbah B3 
Ha % 

(1) (2) (3) (4) 
1 Gardu Induk - - 
2 Industri - - 
3 Kebun - - 
4 Permukiman 0,22 0,98 
5 Pertambangan 8,18 36,40 
6 Sawah 14,08 62,63 
7 Sungai - - 
 Total 22,48 100 

                    Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 

Penggunaan lahan untuk rencana struktur ruang tersebut berdasarkan jenis penggunaan 
lahan, terbesar memakai lahan sawah seluas 14,08 Ha (62,63%) . Kondisi tersebut akan 
berpengaruh pada penurunan produksi padi meskipun tidak signifikan. Pengaruh lainnya juga 
akan berdampak pada sistem pengairan sawah, sebab KRP struktur ruang TPA dan 
pengelolaan limbah B3, yang membelah hamparan sawah dapat menyebabkan tertutupnya 
jaringan irigasi sehingga distribusi air terhambat.   

Dampak lingkungan hidup juga ditimbulkan dari adanya KRP struktur ruang seperti 
perubahan bentang alam dan penurunan ekosistem di wilayah tersebut. Dampak tersebut tidak 
hanya dirasakan saat pembangunan namun juga paska pembangunan seperti degradasi lahan 
hingga kesehatan masyarakat.  

Pengaruh pengembangan TPA dapat mempengaruhi penurunan kapasitas daya 
tampung air, jika pengelolaan TPA masih dilakukan secara open dumping atau controlled 
landfill. Peluang penurunan daya tampung air akan bertambah lagi jika pengelolaan drainase 
masih bercampur antara air hujan dengan air lindi dari sampah. Percampuran air tersebut pada 
akhirnya akan bermuara ke sungai. Dibutuhkan pemisahan air lindi dengan air hujan yang 
selanjutnya dikelola melalui IPAL sebelum disalurkan ke badan air. 

 
 Perkiraan Dampak dan Resiko LH 
Berdasarkan kondisi terhadap ancaman bencana, KRP struktur ruang TPA dan 

Pengelolaan Limbah B3, 100% (22,48 Ha) berada di kawasan tidak rawan bencana. Sehingga 
KRP struktur ruang tersebut mempunyai kondisi yang aman terhadap bencana. Sedangkan 
berdasarkan per kecamatan terletak di Kecamatan Jekulo 22,48 Ha (100%).  
Sehingga untuk KRP pengembangan TPA karena merupakan pengembangan untuk lahan 
terbuka maka tidak ada potensi peningkatan limpasan air hujan.  

 
 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem 
Pengaruh rencana struktur ruang Kabupaten Kudus pada jasa ekosistem penting dilihat 

terhadap jasa ekosistem penyedia pangan (JEP1), jasa ekosistem penyediaan air (JEP2), jasa 
ekosistem pengaturan iklim (JER1), jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir (JER2), jasa 
ekosistem pengaturan pemurnian air (JER4), dan jasa ekosistem pendukung biodiversitas 
(JED4). Jasa ekosistem tersebut dianggap penting karena merupakan penyedia kebutuhan 
dasar dari aktivitas di Kabupaten Kudus.  
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KRP struktur ruang TPA dan pengelolaan limbah B3, 100% (22,48 Ha) berada pada 
JEP1 tinggi. JEP1 tinggi pada Kabupaten Kudus identik dengan penggunaan lahan pertanian 
tanaman pangan baik basah maupun kering. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan 
produksi padi dan beras di wilayah Kabupaten Kudus. Jasa ekosistem lainnya yaitu jasa 
ekosistem penyediaan air (JEP2), pengaruh KRP struktur ruang TPA dan pengelolaan limbah 
B3 0,61% (0,14 Ha) berada pada JEP2 rendah, 97,97% (22,03 Ha) JEP2 sedang, dan 1,42% 
(0,32 Ha) JEP2 tinggi.mPengaruh rencana pengembangan struktur ruang terhadap JER Tata 
Air dan Banjir (JER2) pada KRP struktur ruang TPA dan pengelolaan limbah B3 98,58% 
(22,16 Ha) berada pada JER2 sedang, dan 1,42% (0,32 Ha) JER2 tinggi. Dan pada jasa 
ekosistem pengaturan pemurnian air (JER4), pengaruh KRP struktur ruang TPA dan 
pengelolaan limbah B3 0,61% (0,14 Ha) berada pada JER4 sedang, dan 99,39% (22,34 Ha) 
JER4 tinggi. 

 
 Efisiensi Pemanfaatan SDA 
Sumber daya alam diasosiasikan dengan sumber daya mineral atau bahan tambang 

yang dibutuhkan pematangan lahan bagi pengembangan TPA. Untuk TPA dan pengelolaan 
B3 hanya membutuhkan tanah urug dengan perkiraan kebutuhan sebesar 134.888,09 m3 atau 
242.798,56 ton.  

Jika dibandingkan antara kebutuhan dengan ketersediaan yang ada Kabupaten Kudus 
sesuai dengan sebaran potensi bahan galian Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, maka untuk 
pemenuhan kebutuhan sirtu sangat mencukupi dan masih terdapat pencadangan bahan galian 
Sedangkan untuk pasir dan tanah urug ketersediaan yang ada belum mampu untuk memenuhi 
kebutuhan, sehingga perlu dipikirkan kembali cadangan dan kebutuhan yang ada. Kebutuhan 
bahan tambang untuk pembangunan menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan 
pembangunan dapat dilaksanakan, tetapi di sisi lain pengadaan dan pencadangan sumber daya 
alam bahan galian juga harus diatur sesuai dengan prioritas kebutuhan. 

Kemudian pada Rencana TPA dan Pengelolaan Limbah B3 akan mengakibatkan 
konversi lahan pertanian lahan kering seluas 22,48 hektar yang berpotensi mengurangi 
produksi beras kecil. 

 
 Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan Iklim 
KRP struktur ruang TPA dan pengelolaan limbah B3 0,14 Ha berada pada JER1 

sedang, dan 22,34 Ha JER1 tinggi.  
Pengaruh perubahan iklim pada masa yang akan datang di Kabupaten Kudus adalah 

adanya ancaman peningkatan cuaca ekstrem sehingga nantinya akan berdampak terhadap 
meningkatnya ancaman rencana infrastruktur terutama pada kawasan yang berada pada 
daerah rawan banjir, dan longsor. 

KRP Rencana TPA dan Pengelolaan Limbah B3 akan menimbulkan perubahan 
penggunaan lahan dimana terjadi konversi tutupan lahan yang berkontribusi mengurangi stok 
karbon sehingga meningkatkan emisi GRK. Begitu juga bangkitan transportasi dari 
pemanfaatan jalan tersebut juga dapat meningkatkan emisi GRK dengan penggunaan bahan 
bakar fosil yang digunakannya. 

 
 Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI 
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Pada KRP struktur ruang TPA dan Pengelolaan Limbah B3 melintas pada wilayah 
dengan Pendukung Biodiversitas tinggi yaitu 28,63% atau 22,48 Ha.  

Dampak struktur ruang ini lebih banyak berdampak pada habitat lahan sawah. Sebab 
ekosistem sawah akan banyak terpengaruh oleh KRP TPA dan pengelolaan Limbah B3. 
Terkait dengan kondisi tersebut maka perlu adanya upaya mitigasi terhadap dampak yang 
akan ditimbulkan, meskipun manfaat yang diberikan besar bagi pemenuhan kebutuhan 
infrastruktur transportasi maupun kesejahteraan masyarakat. 
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
Gambar 4.9. Peta Analisis KRP Struktur Ruang terhadap Kemampuan Lahan  
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.10. Peta Analisis KRP Struktur Ruang terhadap Rawan Bencana      
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.11. Peta Analisis KRP Struktur Ruang terhadap KJE Penyediaan Pangan (JEP1) 
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.12. Peta Analisis KRP Struktur Ruang terhadap KJE Penyediaan Air Bersih (JEP2) 
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
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Gambar 4.13. Peta Analisis KRP Struktur Ruang terhadap KJE Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir 
(JER2)    
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
Gambar 4.14. Peta Analisis KRP Struktur Ruang terhadap KJE Pengaturan Pemurnian Air (JER4)  

Tabel 4.2.  
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
Gambar 4.15. Peta Analisis KRP Struktur Ruang terhadap KJE Pengaturan Iklim (JER1) 

Tabel 4.3.  
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
Gambar 4.16. Peta Analisis KRP Struktur Ruang terhadap KJE Pendukung Biodiversitas (JED4) 
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4.5.2.5. Kawasan Pertambangan dan Energi  
 Kapasitas DDTLH 
Kabupaten Kudus memiliki potensi tambang yang tersebar di beberapa daerah 

terutama bahan tambang kategori mineral bukan logam dan batuan. Adanya kawasan 
pertambangan menimbulkan resiko bencana dan menimbulkan dampak negatif pada 
kesehatan masyarakat. Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi, dapat 
menimbulkan terjadinya lahan kritis apabila penambangan tidak dilakukan secara benar (tidak 
mengembalikan lagi lapisan top soil). 

Peningkatan sedimentasi akibat kegiatan pertambangan bahan galian C dapat 
meningkatkan kekeruhan dan pendangkalan sungai yang pada akhirnya akan menurunkan 
daya tampung sungai. Total Suspended Solid (TSS) yang tinggi akibat sedimentasi dari 
kegiatan pertambangan akan menurun ekosistem sungai. 

 
 Perkiraan Dampak dan Resiko LH 
Kabupaten Kudus memiliki potensi tambang yang tersebar di beberapa daerah 

terutama bahan tambang kategori mineral bukan logam dan batuan. Adanya kawasan 
pertambangan menimbulkan resiko bencana dan menimbulkan dampak negatif pada 
kesehatan masyarakat. Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi, dapat 
mengakibatkan polusi udara dari debu yang ditimbulkan pada saat penambangan serta 
penurunan kualitas air khususnya tingginya kekeruhan dan zat padat terlarut. 

 
 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem 

Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi, dapat mengakibatkan Berkurangnya 
fungsi resapan air apabila tata guna lahan eksisting berada di area catchment area dengan 
tutupan vegetasi yang rapat. Selain itu juga berdampak pada perubahan bentang alam yang 
dapat pula mengakibatkan ada aliran sungai yang terputus. Hal ini tentunya akan 
mempengaruhi fungsi ekosistem masing-masing penggunaan lahan eksisting. Beberapa 
dampak kawasan pertambangan antara lain: 

 Berkurangnya fungsi resapan air apabila tata guna lahan eksisting berada di catchment 
area dengan tutupan vegetasi yang rapat 

 Perubahan bentang alam dapat pula mengakibatkan aliran sungai yang terputus 
 Dapat menimbulkan terjadinya lahan kritis apabila penambangan tidak dilakukan 

secara benar (tidak mengembalikan lagi lapisan top soil) 
 Meningkatnya erosi/limpasan air hujan akibat berkurangnya resapan air 
 Mengakibatkan polusi udara dari debu yang ditimbulkan pada saat penambangan 
 Struktur tanah tidak stabil shingga dapat menimbulkan tanah longsor 
 Mengakibatkan kerusakan ekosistem sehingga berpengaruh pada kelestarian 

keanekaragaman hayati 
 

 Efisiensi Pemanfaatan SDA 
Saat ini rencana kawasan pertambangan menurut Revisi RTRW Kabupaten Kudus 

dialokasikan seluas 111,84 Ha yang terletak di Kecamatan Jekulo dan Undaan. Rencana 
kawasan pertambangan berpotensi merubah lahan sebagian besar di lahan sawah sekitar 22% 
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atau 24 Ha, kemudian di kawasan kebun dan kebun campur total sebanyak 30% dan di 
kawasan hutan sebanyak 10%. 

 
Tabel 4.42. Rencana Kawasan Pertambangan Dengan Tutupan Lahan 

Rencana Kawasan 
Pertambangan 

Tutupan Lahan (Ha) 
Total (Ha) 

Hutan Kebun 
Kebun 

Campur 
Pertambangan Sawah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Kec. Jekulo - 22,61 11,64 41,97 24,11 100,34 
Kaw. Pertambangan Mineral - 22,61 11,64 41,97 24,11 100,34 
Kec. Undaan 11,43 0,08 - - - 11,50 
Kaw. Pertambangan Mineral 11,43 0,08 - - - 11,50 

Total (Ha) 11,43 22,69 11,64 41,97 24,11 111,84 
Persentase (%) 10% 20% 10% 

 
22%  

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 
Selain itu  Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi dapat mengakibatkan 

struktur tanah tidak stabil sehingga dapat menimbulkan tanah longsor 
 

 Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan Iklim 
Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi akan memicu terjadinya bencana 

longsor dan banjir serta kekeringan pada saat terjadi cuaca ekstrem. 
 

 Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI 
Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi akan mengakibatkan kerusakan 

ekosistem sehingga berpengaruh pada kelestarian keanekaragaman hayati. 
 

4.5.2.6. Kawasan Peruntukan Industri  
 Kapasitas DDTLH 
Pengembangan kawasan industri secara kemampuan lahan baik eksisting tahun 2015 

maupun rencana berada pada lokasi dengan kelas lahan I – III dengan faktor pembatas yaitu 
erosi, lereng dan genangan. Pada peruntukan kawasan permukiman dan industri, kemampuan 
lahannya masih sesuai untuk kegiatan budidaya apa pun baik terbangun maupun non 
terbangun. Meskipun demikian beberapa titik memiliki faktor pembatas dan kendala dari sisi 
fisik alam dan tutupan lahan saat ini yaitu genangan baik banjir maupun rob.  

Sedangkan rencana industri, sebagian besar yaitu masing-masing 35% berada pada 
kelas I dan kelas III dengan faktor pembatas erosi ringan, kelerengan landai dan agak curam 
berada wilayah Kecamatan Jekulo, Gebog dan Dawe. Kawasan industri yang berada pada 
kemampuan lahan kelas III faktor pembatas erosi ringan tetapi kadang-kadang banjir atau area 
genangan berada pada wilayah Kecamatan Kaliwungu. Kawasan industri lainnya tersebar 
disemua kecamatan di Kabupaten Kudus. 

Tabel 4.43. Kemampuan Lahan pada Kawasan Peruntukan Industri  

No. Kelas Kemampuan Lahan 
R. Peruntukan Industri 

Luas (Ha) Persentase (%) 
(1) (2) (3) (4) 
1 KELAS I 58.980,98 35 
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No. Kelas Kemampuan Lahan 
R. Peruntukan Industri 

Luas (Ha) Persentase (%) 
(1) (2) (3) (4) 
2 KELAS II - O1 49.309,05 30 
3 KELAS III - E1 30.028,28 18 
4 KELAS III - E1 - L1 23.041,67 14 
5 KELAS III - E1 - O1 1.180,68 1 
6 KELAS III - L2 - E1 4.326,86 3 
 Total 166.867,53 100 

                               Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 

Rencana pengembangan industri di Kabupaten Kudus berpotensi mengakibatkan 
perubahan penggunaan lahan. Beberapa rencana, berada pada penggunaan lahan eksisting 
yang berbeda peruntukan antara lain peruntukan kebun, kebun campur, pemukiman, sawah, 
dan tegalan. Salah satunya akan terjadi perubahan pada sawah sebesar 1.406,76 Ha karena 
pengembangan industri. Hal ini tentunya akan mengancam daya dukung pangan di Kabupaten 
Kudus. Dengan hilangnya luasan sebesar 1406,76 Ha maka ketersediaan beras akan berkurang 
dan mengancam ketersediaan pengan per tahun penduduk di Kabupaten Kudus.  

Tabel 4.44. Perubahan Penggunaan Lahan Pada Peruntukan Industri  

Penggunaan Lahan 
R. Peruntukan Industri 

Luas (Ha) % 
(1) (2) (3) 

Hutan - - 
Industri - - 
Kebun 1,43 0,09 
Kebun Campur 1,18 0,07 
Lahan Kosong - - 
Permukiman 183,43 11,21 
Pertambangan - - 
Sawah 1406,76 85,97 
Tambak 1,28 0,08 
Tanah Kosong - - 
Tegalan 42,27 2,58 

Total 1636,35 100 
             Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 
Pengaruh KRP peruntukkan industri jelas akan menurunkan daya tampung air. 
Permasalahannya tidak hanya pada air limbah yang tidak terkelola dan langsung dibuang ke 
badan air, tetapi juga karena peningkatan jumlah industri meskipun telah mengalami 
pengolahan IPAL tetapi jika dalam volume yang besar akan mempengaruhi daya tampung air 
sungai. Kondisi tersebut akan bertambah pada waktu musim kemarau yang mana aliran air 
menjadi kecil sehingga tidak ada proses pengenceran atau pelarutan beban cemar yang masuk 
ke badan air.  
 

 Perkiraan Dampak dan Resiko LH 
Kawasan rawan Bencana di Kabupaten Kudus meliputi rawan bencana banjir dan 

tanah longsor. Rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Undaan, Mejobo, Kaliwungu, dan 
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Jati dengan total luasan 2329,5 Ha. Sedangkan rawan tanah longsor berada pada wilayah 
Kecamatan Dawe, Gebog dan Jekulo dengan total luasan 470,95 Ha. 

Tabel 4.45. Kawasan Rawan Bencana yang berada pada KRP Pola Ruang Kawasan 
Peruntukan Industri 

Kawasan Rawan Bencana 
Peruntukan Industri 

Eksisting Rencana 
Luas (Ha) % Luas (Ha) % 

Banjir 145,43 19 541,45 33 
Tanah Longsor 30,52 4 170,57 10 
(Tidak rawan) 592,14 77 924,33 56 

Total 768,08 100  1.636,35 99  
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

Kondisi eksisting pengembangan industri 77% atau 592,14 Ha tidak pada kawasan 
rawan bencana, namun 19% (145,43 Ha) pada kawasan rawan bencana banjir dan 4%(30,52 
Ha) pada kawasan rawan bencana longsor. Sedangkan rencana pengembangan industri 56% 
atau seluas 924,33 Ha tidak pada kawasan rawan bencana, namun 33% (541,45 ha) pada 
kawasan rawan bencana banjir dan 10% (170,57 ha pada kawasan rawan bencana longsor. 
Dalam pengembangan kawasan industri keberadaan pada wilayah rawan banjir cukup luas, 
oleh karena itu hal ini harus diperhitungkan resiko kedepannya mengingat akan menimbulkan 
resiko dan kerugian kedepannya bagi sektor perindustrian. 

Berdasarkan rencana pola ruang yang berdampak menunjukkan adanya potensi 
limpasan air akibat perubahan lahan sekitar 67,73 juta m3/tahun yang dikontribusikan besar 
oleh rencana pengembangan peruntukan industri sebesar 28,45 juta m3/tahun Pada skala 
kegiatan potensi limpasan ini harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kapasitas 
drainase dan tampungan air yang dibuat agar limpasan yang dihasilkan tidak menjadi bencana 
banjir, terutama pada pembangunan jalan yang dampaknya dapat menggenangi kawasan 
permukiman maupun sawah. Berikut adalah rincian perhitungan potensi limpasan yang akan 
dihasilkan oleh masing-masing muatan KRP pola ruang rencana peruntukan industri yang 
berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup di Kabupaten Kudus. 

Tabel 4.46. Limpasan akibat Perubahan Lahan Rencana Kawasan Peruntukan Industri 
Penggunaan Lahan 

 
Ci 

Renc. Peruntukan Industri (Ci=0,9) 
Luas (Ha) Limpasan (m3/tahun) 

(1) (2) (3) (4) 
Hutan 0,18 - - 
Kebun 0,35 1,43 24.680,37 
Kebun Campur 0,18 1,18 26.660,45 
Lahan Kosong 0,35 - - 
Permukiman 0,70 183,43 1.151.206,68 
Pertambangan 0,35 - - 
Sawah 0,30 1.406,76 26.486.477,28 
Tambak 0,10 1,28 32.133,12 
Tanah Kosong 0,35 - - 
Tegalan 0,35 42,27 729.537,93 

Total  1.636,35 28.450.695,83 
    

           Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
Pada rencana kawasan industri tentunya juga akan berdampak pada peningkatan 

produksi sampah yang dihasilkan baik yang bersumber dari sampah domestik tenaga kerja, 
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sedangkan untuk produksi sampah dari proses industri tergantung dari jenis industrinya. 
Perkiraan timbulan sampah yang dihasilkan oleh rencana kawasan industri seluas 1.636,35 Ha 
pada tahun 2032 dengan perkiraan jumlah tenaga kerja sebanyak 208.578 jiwa sebesar 
38.065,5 ton/tahun. Sehingga perkiraan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan rencana 
kawasan permukiman dan industri total sebesar 225.146,97 ton/tahun. 

Rencana peruntukkan permukiman dan industri dalam kegiatannya juga akan 
menghasilkan limbah cair baik yang berasal dari aktivitas domestik maupun proses industri. 
Berdasarkan perhitungan kebutuhan air  dari sumber SNI 03-7065-2005 maka limbah cair 
yang dihasilkan diperkirakan sebagai berikut. 
Tabel 4.47. Perkiraan Potensi Limbah Cair dari Kawasan Peruntukan Industri Tahun 2032 

Uraian 
Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

Satuan 
Kebutuhan 

air 
(ltr/hari/org) 

m3/tahun % Limbah 
Cair  

Limbah Cair 
(m3/tahun) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Industri & Perdagangan 208.578 Jiwa 500  45.724.645  80% 36.579.716,0 
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019 

 
 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem 
Pengaruh atau dampak kawasan industri pada jasa ekosistem penting dilihat terhadap 

jasa ekosistem penyedia pangan (JEP Pangan), jasa ekosistem penyedia air (JEP Air), dan jasa 
ekosistem pengatur tata air (JER Air). Ketiga jasa ekosistem itu dianggap penting karena 
merupakan penyedia kebutuhan dasar dari aktivitas suatu wilayah. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk pengaruhnya 
terhadap JEP Pangan menunjukkan bahwa rata-rata seluas 1398,16Ha dari kawasan 
peruntukan industri berada pada wilayah dengan jasa ekosistem penyedia pangan tinggi dan 
sisanya berada pada wilayah JEP Pangan rendah 141,07 Ha dan JEP Pangan sedang sebesar 
97,12 Ha. JEP Pangan tinggi identik pada penggunaan lahan pertanian tanaman pangan baik 
lahan basah maupun lahan kering.  

Jasa ekosistem lain yang penting adalah JEP Air, di mana 1276,762 Ha lahan yang 
direncanakan untuk industri di Kabupaten Kudus berada pada kawasan JEP Air tinggi.. 
Sedangkan rencana pola ruang kawasan peruntukan industri pada JEP Air rendah sebesar 
232,0324 Ha dan pada JEP Air sedang sebesar 127,5571 Ha.  

Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir berfungsi untuk penyimpanan air, 
pengendalian banjir, dan pemeliharaan air. KRP kawasan peruntukan industri tentunya akan 
mempengaruhi fungsi tersebut, dimana akan berkurangnya resapan air akibat pembangunan 
sarana dan prasarana fasilitas industri. KRP kawasan peruntukan industri di Kabupate Kudus 
sebagian besar berada pada JE Pengaturan Tata Air dan Banjir Tinggi yaitu mencapai 78% 
untuk peruntukan keduanya. Hal ini akan menimbulkan resiko terjadinya banjir dan 
penurunan ketersediaan air pada kawasan tersebut. 

Jasa ekosistem lainnya yang berkaitan dengan air adalah Jasa Ekosistem Pemurnian 
Air, KRP kawasan peruntukan industri sebagian besar berada pada wilayah dengan Jasa 
Ekosistem Pemurnian Air Tinggi mencapai 27%. Pada kawasan dengan JE Pemurnian Air 
Sedang ada 200,11 Ha rencana peruntukan industri. Sedangkan pada JE Pemurnian Air 
Rendah terdapat 43,75 Ha dari total rencana peruntukan industri.  
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 Efisiensi Pemanfaatan SDA 
Adanya KRP kawasan peruntukan industri mengakibatkan peningkatan konsumsi air 

sampai 20,5 juta m3/tahun untuk pemenuhan air bersih penduduk selain itu juga 
mengakibatkan konversi lahan pertanian seluas 1.406 hektar berpotensi mengurangi produksi 
beras sampai 5.757 ton/ tahun. 

 
 Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan Iklim 
Pengaruh KRP pola ruang yang berdampak terhadap perubahan iklim dapat dilihat 

pada pengaruh rencana terhadap jasa pengaturan iklim dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 
yang dihasilkan akibat perubahan tutupan lahan. Jasa pengaturan iklim terutama berguna 
dalam melihat dampak terhadap iklim mikro dan fungsi serapan emisi (sequestrasi). 
Sedangkan emisi GRK dari sektor berbasis lahan dihasilkan akibat adanya perubahan carbon 
stock yaitu karbon yang tersimpan dalam tutupan lahan. Perubahan terjadi karena terjadi 
perubahan dari tutupan lahan dengan carbon stock seperti hutan menjadi menjadi lahan 
dengan carbon stock rendah seperti kawasan terbangun atau kawasan terbuka non hijau. 

Pengaruh rencana industri terhadap Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim menunjukkan 
sebagian besar mempengaruhi JE Pengaturan Iklim yang tinggi.  Dimana rencana kawasan 
peruntukan industri seluas 1363,18 Ha berada pada JE Pengaturan Iklim Tinggi, 93,49 ha 
pada E Pengaturan Iklim Sedang dan 179,69 Ha pada JE pengaturan iklim rendah.   

Jika dilihat dari emisi GRK kumulatif akibat perubahan lahan dari rencana pola ruang 
kawasan peruntukan industri sampai tahun 2032 yang dihasilkan mencapai 1.374,28 ton CO2 
atau setara dengan 12,49 Ha lahan kebun atau lahan dengan tutupan vegetasi sedang atau 4,98 
Ha kebun campur atau lahan dengan tutupan vegetasi tinggi. 

Pengaruh perubahan iklim pada masa yang akan datang di Kabupaten Kudus terhadap 
rencana industri adalah ancaman peningkatan cuaca ekstrem yang memicu peningkatan 
kekeringan, banjir dan longsor. Berdasarkan pemetaan dari SIDIK menunjukkan beberapa 
wilayah yang masuk dalam kategori cukup rentan pada masa yang akan datang dapat 
meningkat ancamannya jika tidak ada upaya untuk meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap 
perubahan iklim. Dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus ada 91 desa/kelurahan pada 
kategori daerah yang cukup rentan. Dengan tingkat kerentanan sebagai berikut: 

Tabel 4.48. Kerentanan Perubahan Iklim Menurut Data SIDIK 2014 

No. Kecamatan IKA IKS Kerentanan Risiko 
Banjir 

Risiko 
Kering 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Kaliwungu 0,671895 0,481 3 3 3 
2 Kota Kudus 0,68401 0,726 2 2 2 
3 Jati 0,587105 0,873 2 2 2 
4 Undaan 0,593585 0,4555 3 3 3 
5 Mejobo 0,54276 0,578 3 3 3 
6 Jekulo 0,6027 0,582 3 3 3 
7 Bae 0,68088 0,8485 2 2 2 
8 Gebog 0,58841 0,595 3 3 3 
9 Dawe 0,580375 0,598 3 3 3 

         Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
Ket : IKA = Indeks Kemampuan Adaptasi, IKS = Indeks Sensitivitas (Keterpaparan), K = Indeks Kerentanan 
Skor indeks Kerentanan 1 = Tidak Rentan; 2 = Agak Rentan; 3 = Cukup Rentan; 4 = Rentan; 5 = Sangat 
Rentan 
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Berdasarkan kajian SIDIK dan prediksi iklim pada tahun 2030 di Kabupaten Kudus 
yang menggunakan pendekatan untuk wilayah Jawa bagian tengah (ICCSR, 2010). Maka 
ancaman yang digunakan dalam prediksi adalah: 
 Kenaikan air laut sebesar 7 – 10 cm pada tahun 2030 dan peningkatan cuaca ekstrem pada 

perairan laut berpotensi meningkatkan abrasi, rob dan cuaca ekstrem. 
 Peningkatan curah hujan tahunan sampai dengan 5 mm pada bulan basah (Desember – 

Januari – Februari) akan meningkatkan ancaman banjir pada bulan tersebut terutama pada 
kawasan dataran rendah yang sebagian besar Kabupaten Kudus berada pada kawasan 
tersebut. 

 Pergeseran awal musim hujan pada bulan September – Oktober – November yang 
mengakibatkan musim kemarau menjadi lebih panjang akan meningkatkan ancaman 
kekeringan pada bulan tersebut. 

 Peningkatan cuaca ekstrem seperti curah hujan yang lebat dan juga angin topan akan 
meningkatkan ancaman terhadap bencana. 

Berdasarkan penilaian di atas terhadap perkiraan kerentanan adaptasi perubahan iklim 
pada masa yang akan datang, maka berikut adalah penjelasan untuk masing-masing 
kecamatan. 

Tabel 4.49. Analisis Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 
No. Kecamatan Kerentanan Bencana Iklim 
(1) (2) (3) 
1 Bae Kondisi saat ini agak rentan (2) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 

sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Bae menjadi agak rentan terhadap banjir dan kekeringan.  

2 Dawe Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Dawe  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

3 Gebog Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Gebog  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

4 Jati Kondisi saat ini agak rentan (2) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Jati menjadi agak rentan terhadap banjir dan kekeringan.  

5 Jekulo Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Jekulo  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

6 Kaliwungu Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Kaliwungu  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan 
kekeringan 

7 Kota Kudus Kondisi saat ini agak rentan (2) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Kota Kudus menjadi agak rentan terhadap banjir dan kekeringan.  

8 Mejobo Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Mejobo  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

9 Undaan Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Undaan  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019  
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Dari persebaran di atas maka seluruh kecamatan memiliki tingkat kerentanan yang 
bervariasi terhadap jenis bencana. Kerentanan terbesar adalah terhadap banjir dan kekeringan. 
Kondisi cukup rentan pada bencana banjir dan kekeringan ada 6 (enam) kecamatan yaitu 
Kecamatan Dawe, Gebog, Jekulo, Mejono, Kaliwungu dan Undaan. Sedangkan kondisi agak 
rentan ada di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Bae, Kota Kudus dan Jati mengingat 
ketiganya mempunyai tingkat kapasitas adaptasi yang cukup tinggi dengan keberadaannya 
yang berada di wilayah perkotaan. 

Tabel 4.50. Perkiraan Dampak Perubahan Iklim Terhadap KRP Pola Ruang 
No. Rencana Ancaman Perubahan Iklim Dampak 
1 Kawasan 

Peruntukan 
Industri  

 Peningkatan curah hujan tahunan 
meningkatkan banjir pada kawasan 
industri di Kec. Undaan 

Terganggunya kegiatan industri baik 
untuk produksi maupun distribusi 
barang yang dapat meningkatkan 
kerugian ekonomi bagi industri 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019  
 

 Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI 
Dampak rencana pola ruang terhadap keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 

pengaruhnya terhadap kawasan hutan lindung yang merupakan bagian dari perlindungan flora 
dan fauna serta jasa ekosistem pendukung biodiversity. Jika dilihat dari tabel alih fungsi lahan 
didapatkan kawasan permukiman pada lahan hutan sebesar 90,19 Ha. Selain itu juga banyak 
pengembangan kegiatan industri dan permukiman yang berada pada kawasan kebun dan 
kebun campur dengan perkiraan luasan mencapai 298 Ha. Sedangkan jika dilihat dari 
dampaknya terhadap Kawasan Perurntukan Industri yang berada jasa ekosistem penyedia 
biodiversity tinggi seluas 1.457 Ha. Pada kawasan dengan jasa ekosistem penyedia 
biodiversity rendah yaitu seluas 178,37 Ha.  
 

4.5.2.7. Kawasan Permukiman  
a. Pedesaan 

 Kapasitas DDTLH 
Rencana pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan berada pada kelas lahan I - 

VI dengan faktor pembatas yang beragam baik genangan, lereng maupun erosi. Pada 
peruntukan kawasan permukiman pedesaan, kemampuan lahannya masih sesuai untuk 
kegiatan budidaya apa pun baik terbangun maupun non terbangun. Meskipun demikian 
beberapa titik memiliki faktor pembatas dan kendala dari sisi fisik alam dan tutupan lahan 
saat ini yaitu genangan baik banjir maupun rob. Namun pada Kawasan Permukiman Pedesaan 
ada yang berada pada kelas kemampuan lahan V dan VI dimana kawasan tersebut 
kemampuan lahannya kurang sesuai untuk kegiatan peruntukan permukiman mengingat 
topografi datar-hampir datar tetapi sering terlanda banjir, berbatu atau iklim yang kurang 
sesuai atau umumnya terletak pada lereng curam sehingga dapat meningkatkan resiko 
bencana. 

Tabel 4.51. Kemampuan Lahan pada Kawasan Peruntukan Permukiman 

No. Kelas Kemampuan Lahan 
R. Peruntukan Permukiman Pedesaan 

Luas (Ha) % 
(1) (2) (3) (4) 
1 KELAS I 58.980,98 23 
2 KELAS II - L1 17,64 - 
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No. Kelas Kemampuan Lahan 
R. Peruntukan Permukiman Pedesaan 

Luas (Ha) % 
(1) (2) (3) (4) 
3 KELAS II - O1 86.290,84 33 
4 KELAS III - E1 30.028,28 12 
5 KELAS III - E1 - L1 40.322,93 16 
6 KELAS III - E1 - O1 787,12 - 
7 KELAS III - L2 - E1 30.288,03 12 
8 KELAS IV - E2 - O1 1,13 - 
9 KELAS IV - L3 - E1 4.529,08 2 
10 KELAS IV - L3 - E2 35,13 - 
11 KELAS IV - L3 - O1 97,13 - 
12 KELAS V - L3 - E1 2.887,34 1 
13 KELAS VI - L4 - E1 4.599,69 2 
 Total 258.865,31 100 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 

Sebagian besar rencana peruntukan pemukiman pedesaan berada pada kelas 
kemampuan lahan II faktor pembatas genangan ringan sebesar mencapai 33% dan kelas 
kemampuan lahan I sebesar 23% dan 16 % pada kemampuan lahan III dengan factor 
pembatas erosi dan kelerangan. Wilayah tersebut tersebar di semua kecamatan kecuali 
Kecamatan Gebog. 

Ada sekitar 7.487,02 Ha yang berada pada kawasan tersebut dengan faktor pembatas 
erosi ringan (E1) dan lereng yang landai (L3) dan agak curam (L4). Kawasan tersebut pada 
wilayah Kecamatan Dawe dan Gebog dimana kedua kecamatan berada pada kawasan lereng 
Pegunungan Muria sehingga berpotensi rawan longsor. Kawasan Permukiman Pedesaan yang 
berada kelas kemampuan lahan III dan IV dimana terdapat faktor pembatas genangan dan 
erosi ringan yaitu di Kecamatan Kaliwungu dan Undaan seluas 61,23 Ha. Hal ini akan 
berpotensi menjadi kawasan permukiman perdesaan yang rawan banjir. 

Rencana pengembangan Kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Kudus 
berpotensi mengakibatkan perubahan penggunaan lahan. Beberapa rencana, berada pada 
penggunaan lahan eksisting yang berbeda peruntukan. Salah satunya akan terjadi perubahan 
pada sawah sebesar 521 Ha karena pengembangan pemukiman pedesaan. Hal ini tentunya 
akan mengancam daya dukung pangan di Kabupaten Kudus. Dengan hilangnya luasan sebesar 
521 Ha maka ketersediaan beras akan berkurang sebanyak 2136 ton. 

Perubahan lahan di kawasan hutan juga akan terjadi akibat pengembangan kawasan 
permukiman pedesaan. Ada sekitar ± 90 Ha hutan yang akan berubah menjadi pemukiman 
pedesaan dimana hal tersebut terjadi di Kecamatan Gebog dan Dawe. Hal ini tentunya akan 
berpengaruh pada fungsi hutan itu sendiri sebagai bagian dari kawasan resapan air dan 
pelindung biodiversity.  

Tabel 4.52. Perubahan Penggunaan Lahan Pada Peruntukan Permukiman 

Penggunaan Lahan 
R. Peruntukan Permukiman Pedesaan 

Luas (Ha) % 
(1) (2) (3) 

Hutan 90,19 9,29 
Industri 8,48 0,87 
Kebun 196,20 20,22 
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Penggunaan Lahan 
R. Peruntukan Permukiman Pedesaan 

Luas (Ha) % 
(1) (2) (3) 

Kebun Campur 121,19 12,49 
Lahan Kosong 1,16 0,12 
Permukiman - - 
Pertambangan 8,18 0,84 
Sawah 521,00 53,68 
Tambak - - 
Tanah Kosong - - 
Tegalan 24,16 2,49 

Total 970,55 100 
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

 
Pengaruh peningkatan perumahan baik perkotaan maupun perdesaan akan 

meningkatkan limbah cari dari domestik rumah tangga. Peningkatan limbah cari tersebut 
meskipun telah menggunakan septic tank masih berpotensi meningkatkan beban cemar yang 
masuk melalui drainase dan air tanah dan bermuara ke sungai. Peningkatan beban cemar 
terutama di kawasan permukiman perkotaan akan menjadi masalah, karena kemampuan 
purifikasi alam semakin kecil dengan terbatasnya ruang terbuka. Secara kumulatif kualitas air 
sungai akan menurun seiring pertambahan penduduk dan beban cemar jika tidak dilakukan 
pengolahan melalui IPAL. 

 
 Perkiraan Dampak dan Resiko LH 
Peningkatan populasi di kawasan permukiman pedesaan dari luar baik migran, 

komuter dan tamu akan meningkatkan produksi sampah dan limbah cair. Penurunan ruang 
terbuka baik hijau maupun non hijau sebagai fungsi resapan dengan potensi limpasan 12,5 
juta m3/tahun. Kawasan pengembangan pemukiman pedesaan eksisting 76% tidak pada 
kawasan rawan bencana, namun 21% pada kawasan rawan bencana banjir dan 3% pada 
kawasan rawan bencana longsor. Sedangkan pada rencana pengembangan pemukiman 
pedesaan 74% tidak pada kawasan rawan bencana, namun 17% pada kawasan rawan bencana 
banjir dan 9% pada kawasan rawan bencana longsor. Kawasan rawan Bencana di Kabupaten 
Kudus meliputi rawan bencana banjir dan tanah longsor. Rawan bencana banjir meliputi 
Kecamatan Undaan, Mejobo, Kaliwungu, dan Jati dengan total luasan 2329,5 Ha. Sedangkan 
rawan tanah longsor berada pada wilayah Kecamatan Dawe, Gebog dan Jekulo dengan total 
luasan 470,95 Ha. 

Tabel 4.53. Kawasan Rawan Bencana yang berada pada KRP Pola Ruang Peruntukan 
Permukiman Pedesaan 

Kawasan Rawan Bencana 
Peruntukan Permukiman Pedesaan 

Eksisting Rencana 
Luas Ha % Luas Ha % 

Banjir 876,88 21 161,24 17 
Tanah Longsor 135,93 3 89,00 9 
(Tidak rawan) 3203,27 76 720,31 74 

Total 4.216,08 100 970,55 100 
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
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Pada kawasan pengembangan pemukiman pedesaan eksisting 76% tidak pada kawasan 
rawan bencana, namun 21% pada kawasan rawan bencana banjir dan 3% pada kawasan rawan 
bencana longsor. Sedangkan pada rencana pengembangan pemukiman pedesaan 74% tidak 
pada kawasan rawan bencana, namun 17% pada kawasan rawan bencana banjir dan 9% pada 
kawasan rawan bencana longsor. Pengembangan kawasan permukiman pada kawasan rawan 
bencana harus diperhatikan upaya mitigasinya supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih 
besar bila terjadi bencana. 

Berdasarkan rencana pola ruang yang berdampak menunjukkan adanya potensi 
limpasan air akibat perubahan lahan yang dikontribusikan oleh KRP kawasan permukiman 
perdesaan sebesar 12,51 juta m3/tahun. Pada skala kegiatan potensi limpasan ini harus 
menjadi pertimbangan dalam menentukan kapasitas drainase dan tampungan air yang dibuat 
agar limpasan yang dihasilkan tidak menjadi bencana banjir, terutama pada pembangunan 
jalan yang dampaknya dapat menggenangi kawasan permukiman maupun sawah. Berikut 
adalah rincian perhitungan potensi limpasan yang akan dihasilkan oleh masing-masing 
muatan KRP pola ruang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup di 
Kabupaten Kudus. 

Tabel 4.54. Limpasan akibat Perubahan Lahan Rencana Pemukiman Pedesaan 

Penggunaan Lahan Ci 
Renc. Permukiman Perdesaan (Ci=0,7) 

Luas (Ha) Limpasan (m3/tahun) 
(1) (2) (5) (4) 

Hutan 0,18 90,19 1.471.684,34 
Kebun 0,35 196,20 2.154.864,60 
Kebun Campur 0,18 121,19 1.977.529,94 
Lahan Kosong 0,35 1,16 12.740,28 
Permukiman 0,70 - - 
Pertambangan 0,35 8,18 89.840,94 
Sawah 0,30 521,00 6.539.592,00 
Tambak 0,10 - - 
Tanah Kosong 0,35 - - 
Tegalan 0,35 24,16 265.349,28 

Total  962,08 12.511.601,39 
67.729.368,18    18,47% 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 

 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem 
Pengaruh kawasan pengembangan pemukiman pedesaan pada jasa ekosistem penting 

dilihat terhadap jasa ekosistem penyedia pangan (JEP Pangan), jasa ekosistem penyedia air 
(JEP Air), dan jasa ekosistem pengatur tata air (JER Air). Ketiga jasa ekosistem itu dianggap 
penting karena merupakan penyedia kebutuhan dasar dari aktivitas suatu wilayah. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk pengaruhnya 
terhadap JEP Pangan menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 15% (701,78 Ha) dari kawasan 
permukiman pedesaan berada pada wilayah dengan jasa ekosistem penyedia pangan tinggi 
dan sisanya berada pada wilayah JEP Pangan rendah 4% (172,81 Ha) dan JEP Pangan sedang 
sebesar 2% (95,97 Ha). JEP Pangan tinggi identik pada penggunaan lahan pertanian tanaman 
pangan baik lahan basah maupun lahan kering. Jasa ekosistem lain yang penting adalah JEP 
Air, di mana 11% (541,4108 Ha) lahan yang direncanakan untuk permukiman di Kabupaten 
Kudus berada pada kawasan JEP Air tinggi. Dan pada JEP Air rendah sebesar 6% (268,3475 
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Ha) dan pada JEP Air sedang 3% (160,7962 Ha). Kemudian pada Jasa Ekosistem Pengaturan 
Tata Air dan Banjir yang berfungsi untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan 
pemeliharaan air. Rencana peruntukan pemukiman pedesaan di Kabupaten Kudus sebagian 
besar berada pada JE Pengaturan Tata Air dan Banjir Tinggi yaitu mencapai 12% (561,26 
Ha), JE Pengaturan Tata Air dan Banjir sedang 4% (210,56 Ha) dan JE Pengaturan Tata Air 
dan Banjir rendah sebesar 4% (198,74 Ha). Sedangkan  untuk Jasa Ekosistem Pemurnian Air, 
kriteria Tinggi mencapai 15% (698,54 Ha), Jasa Ekosistem Pemurnian Air sedang 2% (74,65 
Ha) dan Jasa Ekosistem Pemurnian Air rendah 4% (197,37 Ha). 

 
 Efisiensi Pemanfaatan SDA 
Adanya KRP kawasan kawasan pengembangan pemukiman pedesaan mengakibatkan 

adanya konversi lahan pertanian seluas 521 hektar yang kemudian berpotensi mengurangi 
produksi beras sampai 2.123 ton/ tahun. 

 
 Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan Iklim 
Pengaruh KRP pola ruang yang berdampak terhadap perubahan iklim dapat dilihat 

pada pengaruh rencana terhadap jasa pengaturan iklim dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 
yang dihasilkan akibat perubahan tutupan lahan. Jasa pengaturan iklim terutama berguna 
dalam melihat dampak terhadap iklim mikro dan fungsi serapan emisi (sequestrasi). 
Sedangkan emisi GRK dari sektor berbasis lahan dihasilkan akibat adanya perubahan carbon 
stock yaitu karbon yang tersimpan dalam tutupan lahan. Perubahan terjadi karena terjadi 
perubahan dari tutupan lahan dengan carbon stock seperti hutan menjadi menjadi lahan 
dengan carbon stock rendah seperti kawasan terbangun atau kawasan terbuka non hijau. 

Pengaruh rencana peruntukan permukiman pedesaan terhadap Jasa Ekosistem 
Pengaturan Iklim menunjukkan sebagian besar mempengaruhi JE Pengaturan Iklim yang 
tinggi.  Dimana rencana kawasan peruntukan permukiman pedesaan seluas 711,24 Ha berada 
pada JE Pengaturan Iklim Tinggi, 63,07 Ha pada E Pengaturan Iklim Sedang dan 196,24 Ha 
pada JE pengaturan iklim rendah.  

Jika dilihat dari emisi GRK kumulatif akibat perubahan lahan dari rencana pola ruang 
sampai tahun 2032 yang dihasilkan mencapai 77.739,25 ton CO2e atau setara dengan 988,69 
Ha lahan kebun atau lahan dengan tutupan vegetasi sedang 706,72 Ha atau 281,97 Ha kebun 
campur atau lahan dengan tutupan vegetasi tinggi. 

Pengaruh perubahan iklim pada masa yang akan datang di Kabupaten Kudus terhadap 
rencana industri adalah ancaman peningkatan cuaca ekstrem yang memicu peningkatan 
kekeringan, banjir dan longsor. Berdasarkan pemetaan dari SIDIK menunjukkan beberapa 
wilayah yang masuk dalam kategori cukup rentan pada masa yang akan datang dapat 
meningkat ancamannya jika tidak ada upaya untuk meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap 
perubahan iklim. Dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus ada 91 desa/kelurahan pada 
kategori daerah yang cukup rentan. Dengan tingkat kerentanan sebagai berikut : 

Tabel 4.55. Kerentanan Perubahan Iklim Menurut Data SIDIK 2014 

No. Kecamatan IKA IKS Kerentanan Risiko 
Banjir 

Risiko 
Kering 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Kaliwungu 0,671895 0,481 3 3 3 
2 Kota Kudus 0,68401 0,726 2 2 2 
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No. Kecamatan IKA IKS Kerentanan 
Risiko 
Banjir 

Risiko 
Kering 

3 Jati 0,587105 0,873 2 2 2 
4 Undaan 0,593585 0,4555 3 3 3 
5 Mejobo 0,54276 0,578 3 3 3 
6 Jekulo 0,6027 0,582 3 3 3 
7 Bae 0,68088 0,8485 2 2 2 
8 Gebog 0,58841 0,595 3 3 3 
9 Dawe 0,580375 0,598 3 3 3 

         Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
Ket : IKA = Indeks Kemampuan Adaptasi, IKS = Indeks Sensitivitas (Keterpaparan), K = Indeks Kerentanan 
Skor indeks Kerentanan 1 = Tidak Rentan; 2 = Agak Rentan; 3 = Cukup Rentan; 4 = Rentan; 5 = Sangat 
Rentan 
 
Berdasarkan kajian SIDIK dan prediksi iklim pada tahun 2030 di Kabupaten Kudus yang 
menggunakan pendekatan untuk wilayah Jawa bagian tengah (ICCSR, 2010). Maka ancaman 
yang digunakan dalam prediksi adalah: 

 Kenaikan air laut sebesar 7 – 10 cm pada tahun 2030 dan peningkatan cuaca ekstrem 
pada perairan laut berpotensi meningkatkan abrasi, rob dan cuaca ekstrem. 

 Peningkatan curah hujan tahunan sampai dengan 5 mm pada bulan basah (Desember – 
Januari – Februari) akan meningkatkan ancaman banjir pada bulan tersebut terutama pada 
kawasan dataran rendah yang sebagian besar Kabupaten Kudus berada pada kawasan 
tersebut. 

 Pergeseran awal musim hujan pada bulan September – Oktober – November yang 
mengakibatkan musim kemarau menjadi lebih panjang akan meningkatkan ancaman 
kekeringan pada bulan tersebut. 

 Peningkatan cuaca ekstrem seperti curah hujan yang lebat dan juga angin topan akan 
meningkatkan ancaman terhadap bencana. 

Berdasarkan penilaian di atas terhadap perkiraan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 
masa yang akan datang, maka berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kecamatan. 
 

Tabel 4.56. Analisis Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 
No. Kecamatan Kerentanan Bencana Iklim 
(1) (2) (3) 
1 Bae Kondisi saat ini agak rentan (2) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 

sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Bae menjadi agak rentan terhadap banjir dan kekeringan.  

2 Dawe Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Dawe  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

3 Gebog Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Gebog  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

4 Jati Kondisi saat ini agak rentan (2) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Jati menjadi agak rentan terhadap banjir dan kekeringan.  

5 Jekulo Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Jekulo  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 



 
KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 IV-113 

No. Kecamatan Kerentanan Bencana Iklim 
(1) (2) (3) 
6 Kaliwungu Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 

sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Kaliwungu  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan 
kekeringan 

7 Kota Kudus Kondisi saat ini agak rentan (2) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Kota Kudus menjadi agak rentan terhadap banjir dan kekeringan.  

8 Mejobo Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Mejobo  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

9 Undaan Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Undaan  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019  
 

Berdasarkan persebaran di atas maka seluruh kecamatan memiliki tingkat kerentanan yang 
bervariasi terhadap jenis bencana. Kerentanan terbesar adalah terhadap banjir dan kekeringan. 
Kondisi cukup rentan pada bencana banjir dan kekeringan ada 6 (enam) kecamatan yaitu 
Kecamatan Dawe, Gebog, Jekulo, Mejono, Kaliwungu dan Undaan. Sedangkan kondisi agak 
rentan ada di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Bae, Kota Kudus dan Jati mengingat 
ketiganya mempunyai tingkat kapasitas adaptasi yang cukup tinggi dengan keberadaannya 
yang berada di wilayah perkotaan. 

Tabel 4.57. Perkiraan Dampak Perubahan Iklim Terhadap KRP Kawasan Peruntukan 
Permukiman Pedesaan 

No. Ancaman Perubahan Iklim Dampak 
1  Peningkatan curah hujan meningkatkan banjir 

dan kekeringan pada kawasan permukiman 
hampir di seluruh wilayah Kudus dan 
meningkatkan longsor di kecamatan Dawe, 
Gebog dan Jekulo 

Meningkatnya kawasan permukiman 
yang berada pada rawan bencana banjir, 
dan longsor akibat perubahan iklim yang 
dapat meningkatkan kerugian ekonomi 
bagi masyarakat 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019  
 

 Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI 
Ancaman terhadap keanekaragaman hayati ekosistem pertanian lahan kering tinggi 

hanya 14,15% atau 672,40 Ha dan tidak ada lahan konservasi keanekaragaman hayati pada 
rencana peruntukan permukiman pedesaan 

Dampak rencana pola ruang terhadap keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 
pengaruhnya terhadap kawasan hutan lindung yang merupakan bagian dari perlindungan flora 
dan fauna serta jasa ekosistem pendukung biodiversity. Jika dilihat dari tabel alih fungsi lahan 
didapatkan kawasan permukiman pada lahan hutan sebesar 90,19 Ha atau 1,9 % dari luas 
wilayah keseluruhan khususnya untuk rencana kawasan pemukiman pedesaan. Selain itu juga 
banyak pengembangan kegiatan industri dan permukiman yang berada pada kawasan kebun 
dan kebun campur dengan perkiraan luasan mencapai 298 Ha. 

Sedangkan jika dilihat dari dampaknya terhadap kawasan dengan penyediaan jasa 
ekosistem penyedia biodiversity tinggi seluas 672,40 Ha dari total rencana pola ruang yang 
ada dan merupakan yang terbesar dampaknya. Pada kawasan dengan jasa ekosistem penyedia 



 
KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 IV-114 

biodiversity rendah yaitu seluas 219,64 Ha. Sedangkan sisanya berada pada kelas sedang 
sebesar 78,51 Ha. Rencana pola ruang yang melalui kawasan dengan penyedia jasa ekosistem 
biodiversity tinggi adalah rencana pengembangan permukiman terutama yang melalui 
kawasan hutan di bagian atas Kudus tepatnya di Kecamatan Gebog dan Dawe. 
 
b. Perkotaan 

 Kapasitas DDTLH 
Kemampuan lahan di kawasan permukiman Perkotaan berada pada kelas 

kemampuan lahan I – III. berada pada wilayah dengan tingkat erosi ringan dan  lereng yang 
agak curam dan kadang-kadang terjadi genangan di kecamatan Dawe, Gebog dan Undaan. 

Tabel 4.58. Kemampuan Lahan pada Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan 

No. Kelas Kemampuan Lahan 
R. Peruntukan Permukiman Perkotaan 

Luas (Ha) % 
(1) (2) (3) (4) 
1 KELAS I 82.573,38 43 
2 KELAS II - L1 - - 
3 KELAS II - O1 36.981,79 19 
4 KELAS III - E1 30.028,28 16 
5 KELAS III - E1 - L1 34.562,51 18% 
6 KELAS III - E1 - O1 787,12 - 
7 KELAS III - L2 - E1 8.653,72 4 
8 KELAS IV - E2 - O1 - - 
9 KELAS IV - L3 - E1 - - 

10 KELAS IV - L3 - E2 - - 
11 KELAS IV - L3 - O1 - - 
12 KELAS V - L3 - E1 - - 
13 KELAS VI - L4 - E1 - - 
 Total 193.586,80 100 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 
Sebagian besar rencana peruntukan pemukiman perkotaan berada pada kelas 

kemampuan lahan I mencapai 43% dan kelas kemampuan lahan II dengan faktor pembatas 
genangan sebesar 19%. Kawasan Permukiman Perkotaan juga ada yang berada kelas 
kemampuan lahan III dimana terdapat faktor pembatas kemiringan agak landai dan erosi 
ringan seluas 8.653,72 Ha. Hal ini akan berpotensi menjadi kawasan permukiman perdesaan 
yang rawan longsor. 

Tabel 4.59. Perubahan Penggunaan Lahan Pada Peruntukan Industri dan Peruntukan 
Permukiman Perkotaan 

Penggunaan Lahan 
R. Peruntukan Permukiman Perkotaan 

Luas (Ha) % 
(1) (2) (3) 

Hutan -  
Industri 5,06 0,24 
Kebun 100,61 4,69 
Kebun Campur 26,19 1,22 
Lahan Kosong - - 
Permukiman - - 
Pertambangan - - 
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Penggunaan Lahan 
R. Peruntukan Permukiman Perkotaan 

Luas (Ha) % 
(1) (2) (3) 

Sawah 1989,51 92,74 
Tambak - - 
Tanah Kosong 8,13 0,38 
Tegalan 15,76 0,73 

Total 2145,27 100 
                  Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

 
KRP Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Kudus berpotensi 

mengakibatkan perubahan penggunaan lahan. Beberapa rencana, berada pada penggunaan 
lahan eksisting yang berbeda peruntukan. Salah satunya akan terjadi perubahan pada sawah 
sebesar 1989,51 Ha karena pengembangan pemukiman perkotaan. Perubahan tersebut 
merupakan perubahan terbesar yang terjadi yaitu mencapai 82% dari total luas pengembangan 
kedua KRP. Hal ini tentunya akan mengancam daya dukung pangan di Kabupaten Kudus. 
Dengan hilangnya luasan sebesar 1989,51 Ha maka ketersediaan beras akan berkurang 
sebanyak 8156,991 ton.  

 
 Perkiraan Dampak dan Resiko LH 

Peningkatan populasi di kawasan permukiman pedesaan dari luar baik migran, 
komuter dan tamu akan meningkatkan produksi sampah dan limbah cair. Penurunan ruang 
terbuka baik hijau maupun non hijau sebagai fungsi resapan dengan potensi limpasan 26,77 
juta m3/tahun. Kawasan pengembangan pemukiman perkotaan eksisting 91% tidak pada 
kawasan rawan bencana, 8% pada kawasan rawan bencana banjir dan 1% pada kawasan 
rawan bencana longsor. Sedangkan pada rencana pengembangan pemukiman perkotaan 94% 
tidak pada kawasan rawan bencana, namun 6% pada kawasan rawan bencana banjir dan 0% 
pada kawasan rawan bencana longsor. Rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Undaan, 
Mejobo, Kaliwungu, dan Jati dengan total luasan 2329,5 Ha. Sedangkan rawan tanah longsor 
berada pada wilayah Kecamatan Dawe, Gebog dan Jekulo dengan total luasan 470,95 Ha. 

Tabel 4.60. Kawasan Rawan Bencana yang berada pada KRP Pola Ruang Peruntukan 
Permukiman Perkotaan 

Kawasan Rawan 
Bencana 

Peruntukan 
Permukiman perkotaan Total 

Eksisting Rencana 
Luas 
Ha % 

Luas 
Ha % 

Luas 
Ha  % 

Banjir 481,11 8 123,13 6 2329,25 15 
Tanah Longsor 41,49 1 3,44 0 470,95 3 
(Tidak rawan) 5562,56 91 2021,66 94 13024,27 82 

Total 6085,16 100  2148,24  100 15824,47 100 
                 Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 

Berdasarkan rencana pola ruang yang berdampak menunjukkan adanya potensi 
limpasan air akibat perubahan lahan sekitar 67,73 juta m3/tahun yang dikontribusikan besar 
oleh pengembangan permukiman perkotaan sebesar 26,77 juta m3/tahun. Pada skala kegiatan 
potensi limpasan ini harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kapasitas drainase dan 
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tampungan air yang dibuat agar limpasan yang dihasilkan tidak menjadi bencana banjir, 
terutama pada pembangunan jalan yang dampaknya dapat menggenangi kawasan permukiman 
maupun sawah.  

Tabel 4.61. Limpasan akibat Perubahan Lahan Rencana Permukiman Perkotaan 
Penggunaan Lahan 

 Ci 
Renc. Permukiman Perkotaan (Ci=0,7) 
Luas (Ha) Limpasan (m3/tahun) 

(1) (2) (7) (8) 
Hutan 0,18 - - 
Kebun 0,35 100,61 1.104.999,63 
Kebun Campur 0,18 26,19 427.357,94 
Lahan Kosong 0,35 - - 
Permukiman 0,70 - - 
Pertambangan 0,35 - - 
Sawah 0,30 1.989,51 24.972.329,52 
Tambak 0,10 - - 
Tanah Kosong 0,35 8,13 89.291,79 
Tegalan 0,35 15,76 173.092,08 

Total  2.140,20 26.767.070,96 
67.729.368,18    39,52% 

                  Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
 

 Kinerja Layanan Jasa Ekosistem 
Pengaruh atau dampak kawasan kawasan permukiman Perkotaan pada jasa ekosistem 

penting dilihat terhadap jasa ekosistem penyedia pangan (JEP Pangan), jasa ekosistem 
penyedia air (JEP Air), dan jasa ekosistem pengatur tata air (JER Air). Ketiga jasa ekosistem 
itu dianggap penting karena merupakan penyedia kebutuhan dasar dari aktivitas suatu 
wilayah. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk pengaruhnya 
terhadap JEP Pangan menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 42% atau 1998,22 Ha dari total 
luas rencana kawasan permukiman Perkotaan berada pada JE penyedia pangan tinggi dan 
sisanya berada pada wilayah JEP Pangan rendah 3% atau 131,38 Ha. JEP Pangan tinggi 
identik pada penggunaan lahan pertanian tanaman pangan baik lahan basah maupun lahan 
kering. Namun, rencana pola ruang di Kabupaten Kudus berpengaruh dalam produksi 
pertanian pangan terkait dengan alih fungsi dan penurunan luasan lahan sawah yang ada. 
Perubahan lahan sawah sebesar 3.917, 27 Ha akan berdampak pada pengurangan produksi 
sebesar hampir 16.031 ton/tahun. 

Jasa ekosistem lain yang penting adalah JEP Air, di mana 41% (1933,303 Ha) lahan 
yang direncanakan untuk permukiman perkotaan di Kabupaten Kudus berada pada kawasan 
JEP Air tinggi. Sedangkan rencana pola ruang pada JEP Air rendah sebesar 4% atau 205,5481 
Ha. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir berfungsi untuk penyimpanan air, 
pengendalian banjir, dan pemeliharaan air. Rencana peruntukan permukiman tentunya akan 
mempengaruhi fungsi tersebut, dimana akan berkurangnya resapan air akibat pembangunan 
pemukiman dan sarana dan prasarana fasilitas industri. Rencana peruntukan pemukiman di 
Kabupaten Kudus sebagian besar berada pada JE Pengaturan Tata Air dan Banjir Tinggi yaitu 
mencapai 40% atau 1890,08 Ha. Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan menjadi 
kontributor terbesar resiko penurunan fungsi JE Pengaturan Tata Air dan Banjir Tinggi. Hal 
ini akan menimbulkan resiko terjadinya banjir dan penurunan ketersediaan air pada kawasan 
tersebut. Jasa ekosistem lainnya yang berkaitan dengan air adalah Jasa Ekosistem Pemurnian 
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Air dimana jasa ekosistem ini berfungsi sejauh mana kapasitas badan air dalam 
mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar. Seperti diketahui saat ini Kabupaten 
Kudus kualitas air sungainya sudah mengalami penurunan akibat masuknya bahan pencemar 
seperti limbah dan sampah. Rencana peruntukan terluas pada JE Pemurnian Air Tinggi adalah 
peruntukkan pemukiman perkotaan yang mencapai 1.933 Ha. Pada kawasan dengan JE 
Pemurnian Air Sedang ada 43,75 Ha rencana peruntukan pemukiman perkotaan. Sedangkan 
pada JE Pemurnian Air Rendah terdapat 168,21 Ha atau 4%. 
 

 Efisiensi Pemanfaatan SDA 
Adanya KRP kawasan kawasan pengembangan pemukiman perkotaan 

mengakibatkan adanya konversi lahan pertanian seluas 1989,5 hektar berpotensi mengurangi 
produksi beras sampai  8.142 ton/ tahun. 

 
 Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan Iklim 

Pengaruh KRP pola ruang yang berdampak terhadap perubahan iklim dapat dilihat 
pada pengaruh rencana terhadap jasa pengaturan iklim dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 
yang dihasilkan akibat perubahan tutupan lahan. Jasa pengaturan iklim terutama berguna 
dalam melihat dampak terhadap iklim mikro dan fungsi serapan emisi (sequestrasi). 
Sedangkan emisi GRK dari sektor berbasis lahan dihasilkan akibat adanya perubahan carbon 
stock yaitu karbon yang tersimpan dalam tutupan lahan. Perubahan terjadi karena terjadi 
perubahan dari tutupan lahan dengan carbon stock seperti hutan menjadi menjadi lahan 
dengan carbon stock rendah seperti kawasan terbangun atau kawasan terbuka non hijau. 

Pengaruh rencana peruntukan permukiman perkotaan terhadap Jasa Ekosistem 
Pengaturan Iklim menunjukkan sebagian besar mempengaruhi JE Pengaturan Iklim yang 
tinggi.  Dimana rencana kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas 1932,14 Ha 
berada pada JE Pengaturan Iklim Tinggi, 84,68 Ha pada JE Pengaturan Iklim Sedang dan 
128,44 Ha pada JE pengaturan iklim rendah. 

Jika dilihat dari emisi GRK kumulatif akibat perubahan lahan dari rencana pola 
ruang sampai tahun 2032 yang dihasilkan mencapai 16.774,58 ton CO2e atau setara dengan 
213,34 Ha lahan kebun atau lahan dengan tutupan vegetasi sedang 152,50 Ha atau 60,84 Ha 
kebun campur atau lahan dengan tutupan vegetasi tinggi. 

Pengaruh perubahan iklim pada masa yang akan datang di Kabupaten Kudus 
terhadap rencana industri adalah ancaman peningkatan cuaca ekstrem yang memicu 
peningkatan kekeringan, banjir dan longsor. Berdasarkan pemetaan dari SIDIK menunjukkan 
beberapa wilayah yang masuk dalam kategori cukup rentan pada masa yang akan datang 
dapat meningkat ancamannya jika tidak ada upaya untuk meningkatkan kapasitas adaptasi 
terhadap perubahan iklim. Dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus ada 91 
desa/kelurahan pada kategori daerah yang cukup rentan.  

Tabel 4.62. Kerentanan Perubahan Iklim Menurut Data SIDIK 2014 

No. Kecamatan IKA IKS Kerentanan 
Risiko 
Banjir 

Risiko 
Kering 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Kaliwungu 0,671895 0,481 3 3 3 
2 Kota Kudus 0,68401 0,726 2 2 2 
3 Jati 0,587105 0,873 2 2 2 
4 Undaan 0,593585 0,4555 3 3 3 
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No. Kecamatan IKA IKS Kerentanan 
Risiko 
Banjir 

Risiko 
Kering 

5 Mejobo 0,54276 0,578 3 3 3 
6 Jekulo 0,6027 0,582 3 3 3 
7 Bae 0,68088 0,8485 2 2 2 
8 Gebog 0,58841 0,595 3 3 3 
9 Dawe 0,580375 0,598 3 3 3 

         Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 
Ket : IKA = Indeks Kemampuan Adaptasi, IKS = Indeks Sensitivitas (Keterpaparan), K = Indeks Kerentanan 
Skor indeks Kerentanan 1 = Tidak Rentan; 2 = Agak Rentan; 3 = Cukup Rentan; 4 = Rentan; 5 = Sangat 
Rentan 
Berdasarkan kajian SIDIK dan prediksi iklim pada tahun 2030 di Kabupaten Kudus yang 
menggunakan pendekatan untuk wilayah Jawa bagian tengah (ICCSR, 2010). Maka ancaman 
yang digunakan dalam prediksi adalah: 

 Kenaikan air laut sebesar 7 – 10 cm pada tahun 2030 dan peningkatan cuaca ekstrem 
pada perairan laut berpotensi meningkatkan abrasi, rob dan cuaca ekstrem. 

 Peningkatan curah hujan tahunan sampai dengan 5 mm pada bulan basah (Desember – 
Januari – Februari) akan meningkatkan ancaman banjir pada bulan tersebut terutama pada 
kawasan dataran rendah yang sebagian besar Kabupaten Kudus berada pada kawasan 
tersebut. 

 Pergeseran awal musim hujan pada bulan September – Oktober – November yang 
mengakibatkan musim kemarau menjadi lebih panjang akan meningkatkan ancaman 
kekeringan pada bulan tersebut. 

 Peningkatan cuaca ekstrem seperti curah hujan yang lebat dan juga angin topan akan 
meningkatkan ancaman terhadap bencana. 

Berdasarkan penilaian di atas terhadap perkiraan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 
masa yang akan datang, maka berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kecamatan. 

Tabel 4.63. Analisis Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 
No. Kecamatan Kerentanan Bencana Iklim 
(1) (2) (3) 
1 Bae Kondisi saat ini agak rentan (2) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 

sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Bae menjadi agak rentan terhadap banjir dan kekeringan.  

2 Dawe Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Dawe  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

3 Gebog Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Gebog  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

4 Jati Kondisi saat ini agak rentan (2) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Jati menjadi agak rentan terhadap banjir dan kekeringan.  

5 Jekulo Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Jekulo  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

6 Kaliwungu Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Kaliwungu  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan 
kekeringan 
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No. Kecamatan Kerentanan Bencana Iklim 
(1) (2) (3) 
7 Kota Kudus Kondisi saat ini agak rentan (2) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 

sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Kota Kudus menjadi agak rentan terhadap banjir dan kekeringan.  

8 Mejobo Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Mejobo  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

9 Undaan Kondisi saat ini cukup rentan (3) terhadap bencana iklim dan meningkatnya 
sensitivitas serta menurunnya kapasitas adaptasi dimasa yang akan datang, maka 
kecamatan Undaan  menjadi rentan terhadap bencana iklim banjir dan kekeringan 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019  
Berdasarkan persebaran di atas maka seluruh kecamatan memiliki tingkat kerentanan yang 
bervariasi terhadap jenis bencana. Kerentanan terbesar adalah terhadap banjir dan kekeringan. 
Kondisi cukup rentan pada bencana banjir dan kekeringan ada 6 (enam) kecamatan yaitu 
Kecamatan Dawe, Gebog, Jekulo, Mejono, Kaliwungu dan Undaan. Sedangkan kondisi agak 
rentan ada di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Bae, Kota Kudus dan Jati mengingat 
ketiganya mempunyai tingkat kapasitas adaptasi yang cukup tinggi dengan keberadaannya 
yang berada di wilayah perkotaan. 

Tabel 4.64. Perkiraan Dampak Perubahan Iklim Terhadap KRP Pola RuangPeruntukan 
Permukiman Perkotaan 

Ancaman Perubahan Iklim Dampak 
 Peningkatan curah hujan meningkatkan banjir 
dan kekeringan pada kawasan permukiman 
hampir di seluruh wilayah Kudus dan 
meningkatkan longsor di kecamatan Dawe, 
Gebog dan Jekulo 

Meningkatnya kawasan permukiman 
yang berada pada rawan bencana banjir, 
dan longsor akibat perubahan iklim yang 
dapat meningkatkan kerugian ekonomi 
bagi masyarakat 

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019  
 

 Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI 
Ancaman terhadap keanekaragaman hayati ekosistem pertanian lahan kering tinggi 

hanya 42,34% dan tidak ada lahan konservasi keanekaragaman hayati pada rencana 
peruntukan permukiman Perkotaan. 

Dampak rencana pola ruang terhadap keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 
pengaruhnya terhadap kawasan hutan lindung yang merupakan bagian dari perlindungan flora 
dan fauna serta jasa ekosistem pendukung biodiversity. Jika dilihat dari tabel alih fungsi lahan 
didapatkan kawasan permukiman pada lahan hutan sebesar 90,19 Ha atau 1,9 % dari luas 
wilayah keseluruhan khususnya untuk rencana kawasan pemukiman pedesaan. Selain itu juga 
banyak pengembangan kegiatan industri dan permukiman yang berada pada kawasan kebun 
dan kebun campur dengan perkiraan luasan mencapai 298 Ha. 

Sedangkan jika dilihat dari dampaknya terhadap kawasan dengan penyediaan jasa 
ekosistem penyedia biodiversity tinggi seluas 2.012,12 Ha dari total rencana pola ruang yang 
ada dan merupakan yang terbesar dampaknya. Pada kawasan dengan jasa ekosistem penyedia 
biodiversity rendah yaitu seluas 129,68 Ha. Sedangkan sisanya berada pada kelas sedang 
sebesar 3,46 Ha. Rencana pola ruang yang melalui kawasan dengan penyedia jasa ekosistem 
biodiversity tinggi adalah rencana pengembangan permukiman terutama yang melalui 
kawasan hutan di bagian atas Kudus tepatnya di Kecamatan Gebog dan Dawe. 
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Sumber : 
Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.17. Peta KRP Peruntukan Pemukiman  dan Industri pada Kemampuan Lahan
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.18. Peta KRP Kawasan Peruntukan Permukiman dan Industri pada Kawasan Rawan Bencana
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.19. Peta Analisis KRP terhadap KJE Penyediaan Pangan 
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.20. Peta Analisis KRP terhadap KJE Penyediaan Air Bersih 
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.21. Peta Analisis KRP terhadap KJE Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir    
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.22. Peta Analisis KRP terhadap KJE Pengaturan Pemurnian Air
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Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.23. Peta Analisis KRP terhadap KJE Pengaturan Iklim
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Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019 

Gambar 4.24. Peta Analisis KRP terhadap KJE Pendukung Biodiversity 
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Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 

Gambar 4.25. Peta Sebaran Potensi Tambang Kabupaten Kudus  
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Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 

Gambar 4.26. Peta Rencana Kawasan Peruntukan Pertambangan terhadap Tata Guna Lahan Eksisting 
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4.6. Rangkuman Pengaruh KRP Terhadap Lingkungan Hidup 
Berikut adalah rangkuman pengaruh penting KRP terhadap lingkungan hidup baik pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dan juga 

dampak dari seluruh perubahan rencana pola ruang dibandingkan dengan tutupan lahan eksisting terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 
Tabel 4.65. Matriks Dampak KRP terhadap Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus 

No. 
KRP berpotensi 

pengaruh terhadap 
kondisi LH 

Daya Dukung & Daya 
Tampung Dampak Risiko LH Kinerja Jasa 

Ekosistem 
Efisiensi Pemanfaatan 

SDA Perubahan Iklim Ketahanan dan 
Potensi Kehati 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 STRUKTUR RUANG       

1 Rencana Jalan Lingkar       
a. Perencanaan Awal : 

Pembangunan Jalan 
Strategis Kabupaten yaitu 
Jalan Lingkar Utara – 
Timur Kudus dan jalan 
Lingkar Mijen – 
Nglumpit. 

 Pembangunan jalan 
lingkar utara berada 
pada lahan yang aman 
secara fisik (100% kelas 
lahan 1 dan tidak rawan 
bencana) 

 Pengaruh terhadap daya 
tampung air sangat kecil 

 

 Pembukaan jalan baru berupa 
pembangunan jalan lingkar utara 
akan berpotensi meningkatkan emisi 
kendaraan dan partikel debu yang 
secara tidak langsung berdampak 
pada kesehatan manusia. 

 Peningkatan lahan terbangun untuk 
jalan berpotensi meningkatkan lahan 
terbangun di sepanjang jalan dan 
limpasan air (total limpasan 
80.190,90 m3/tahun atau 14,29% 
serta adanya penurunan kualitas 
udara   

96,40%  berada pada 
JE penyedia pangan 
tinggi, JE penyedia air 
tinggi, JE tata air dan 
banjir tinggi, dan JE 
pemurnian air 
  

 Konversi lahan pertanian 
lahan kering seluas 5,45 
hektar berpotensi 
mengurangi produksi 
beras kecil 

 Peningkatan kebutuhan 
material untuk jalan 
berupa tanah urug 
65.439,33 m3, sirtu 
5.453,28 m3 dan pasir 
269,94 m3 

 Pada pembangunan jalan 
lingkar utara terdapat 
pengurangan lahan 
dengan JE pengatur iklim 
tinggi yaitu 96,40%  

 Konversi tutupan lahan 
berpotensi berkontribusi 
terhadap emisi GRK  

 Peningkatan bangkitan 
transportasi berpotensi 
meningkatkan emisi 
GRK sektor transportasi 

Pada pembangunan 
jalan lingkar utara, 
sebagian besar 
melintas pada 
wilayah dengan 
Pendukung 
Biodiversitas tinggi 
yaitu 96,40% 
 

b. Alternatif Rute: 
Pembangunan Jalan 
Strategis Kabupaten yaitu 
Jalan Lingkar Utara – 
Timur Kudus dan jalan 
Lingkar Mijen – 
Nglumpit. 

 Pembangunan jalan 
alternatif lingkar utara 
berada pada lahan yang 
aman secara fisik (100% 
kelas lahan 1 dan tidak 
rawan bencana) 

 Pengaruh terhadap daya 
tampung air sangat kecil 

 

 Pembukaan jalan baru berupa 
pembangunan alternatif jalan lingkar 
utara akan berpotensi meningkatkan 
emisi kendaraan dan partikel debu 
yang secara tidak langsung 
berdampak pada kesehatan manusia 
terutama di Pembangunan alternatif 
Jalan Strategis Kabupaten yaitu 
Jalan Lingkar Utara – Timur Kudus 
dan jalan Lingkar Mijen – Nglumpit. 

 Peningkatan lahan terbangun untuk 
jalan berpotensi meningkatkan lahan 
terbangun di sepanjang jalan dan 
limpasan air (total limpasan 
94.541,97m3/tahun atau 16,84% 
serta adanya penurunan kualitas 
udara 

95,59%  berada pada 
JE penyedia pangan 
tinggi, JE penyedia air 
tinggi, JE tata air dan 
banjir tinggi, dan JE 
pemurnian air  

 Konversi lahan pertanian 
lahan kering seluas 6,52 
Ha berpotensi 
mengurangi produksi 
beras kecil 

 Peningkatan kebutuhan 
material untuk jalan 
berupa tanah urug 
78.372,25 m3, sirtu 
6.531,02 m3 dan pasir 
323,29m3 

 Pada pembangunan 
alternatif jalan lingkar 
utara terdapat 
pengurangan lahan 
dengan JE pengatur iklim 
tinggi yaitu 95,59%  

 Konversi tutupan lahan 
berpotensi berkontribusi 
terhadap emisi GRK  

 Peningkatan bangkitan 
transportasi berpotensi 
meningkatkan emisi 
GRK sektor transportasi 

Pada pembangunan 
alternatif jalan 
lingkar utara, 
sebagian besar 
melintas pada 
wilayah dengan 
Pendukung 
Biodiversitas tinggi 
yaitu 95,59% 
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No. 
KRP berpotensi 

pengaruh terhadap 
kondisi LH 

Daya Dukung & Daya 
Tampung Dampak Risiko LH Kinerja Jasa 

Ekosistem 
Efisiensi Pemanfaatan 

SDA Perubahan Iklim Ketahanan dan 
Potensi Kehati 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 

2 Jaringan prasarana jalan :  
Pengembangan jalan tol 
Demak – Tuban 
 

 Pengembangan jalan tol 
sebagian besar 
kemampuan lahannya 
berada pada kelas lahan 
I (27,56 Ha) dengan 
potensi rawan banjir 
ringan di Kecamatan 
Jekulo, sedangkan 
sebagian besar berada di 
lahan tidak rawan 
bencana (28,26 Ha) 

 Pengaruh terhadap daya 
tampung air sangat kecil, 
hanya pada area 
istrirahat dan 
perkantoran 

 
 

 Pembukaan jalan baru berupa 
pengembangan jalan tol akan 
berpotensi meningkatkan emisi 
kendaraan dan partikel debu yang 
secara tidak langsung berdampak 
pada kesehatan manusia terutama di 
rencana jalan tol Demak – Tuban 

 Terpisahnya kelompok sosial akibat 
terbelah adanya jalan tol 

 Adanya pembukaan jalan baru 
berupa pengembangan jalan tol 
berpotensi pada penurunan ruang 
terbuka baik hijau maupun non hijau 
sebagai fungsi resapan dengan 
potensi limpasan sebesar 379,8 ribu 
m3/tahun atau sebesar 67% dari total 
limpasan  

69,71%  berada pada 
JE penyedia pangan 
tinggi, 58,17% berada 
pada JE penyedia air 
tinggi, JE tata air dan 
banjir tinggi, JE 
pengaturan pemurnian 
air tinggi 

 Konversi lahan pertanian 
lahan kering seluas 
36,27 hektar untuk 
pengembangan jalan, tol 
berpotensi mengurangi 
produksi beras kecil 

 Peningkatan kebutuhan 
material untuk jalan 
berupa tanah urug 
1.741.030,98 m3, sirtu 
36.271,48 m3 dan pasir 
1.795,44 m3 

 Pada pengembangan 
jalan tol, terdapat 
pengurangan lahan 
dengan JE pengatur iklim 
tinggi yaitu  68,12%,  

 Konversi tutupan lahan 
berpotensi berkontribusi 
terhadap emisi GRK  

 Peningkatan bangkitan 
transportasi berpotensi 
meningkatkan emisi 
GRK sektor transportasi 

Pada pengembangan 
jalan tol sebagian 
besar melintas pada 
wilayah dengan 
pendukung 
biodiversitas tinggi 
yaitu 72,60%  
 

3 Jaringan prasarana rel 
kereta api (revitalisasi rel 
KA) 

 Rencana revitalisasi rel 
KA berada pada lahan 
yang aman secara fisik  

 Pengaruh terhadap daya 
tampung air sangat kecil 

 
 

 revitalisasi rel KA berpotensi 
menimbulkan dampak sosial karena 
melalui beberapa ruas berada pada 
kawasan terbangun (perumahan) 

 Penurunan ruang terbuka baik hijau 
maupun non hijau sebagai fungsi 
resapan dengan potensi limpasan 
6.731,42m3/tahun 

2,67 ha revitalisasi rel 
KA berada pada JE 
penyedia pangan 
tinggi, 1,61 ha berada 
pada JE penyedia air 
tinggi dan 1,61 ha 
berada pada JE tata air 
tinggi.  

 Konversi lahan pertanian 
lahan kering seluas 7,78 
hektar berpotensi 
mengurangi produksi 
beras kecil 

 Peningkatan kebutuhan 
material untuk 
revitalisasi rel KA 
berupa tanah urug 
93.325,06 m3 dan sirtu 
7.777,09 m3  

 Pengurangan lahan 
dengan JE pengatur iklim 
tinggi sebesar 2,76 Ha 
atau 3,52% 

 Konversi tutupan lahan 
berpotensi berkontribusi 
terhadap emisi GRK  

 

melintas pada 
wilayah dengan 
Pendukung 
Biodiversitas rendah 
yaitu 5,03%, sedang 
0,01% dan tinggi 
4,87%. 
 

4 Jaringan prasarana 
lainnya (Penyelenggaraan 
pengelolaan sampah 
dengan sistem sanitary 
landfill pada TPA di Desa 
Tanjungrejo Kecamatan 
Jekulo dan Desa Rejosari 
Kecamatan Dawe) 

 Penyelenggaraan 
pengelolaan sampah dan 
limbah B3 melalui 
kawasan dengan tingkat 
lereng dan erosi ringan  

 Daya tampung air akan 
turun jika pengelolaan 
TPA dengan open 

 penyelenggaraan pengelolaan 
sampah dan limbah B3 berpotensi 
menimbulkan dampak bagi sistem 
pengairan sawah  

 tidak ada potensi peningkatan 
limpasan air hujan karena 
merupakan pengembangan untuk 
lahan terbuka  

22,48 ha 
penyelenggaraan 
pengelolaan sampah 
dan limbah B3 berada 
pada JE penyedia 
pangan tinggi, 22,03 
ha berada pada JE 
penyedia air sedang 

 Konversi lahan pertanian 
lahan kering seluas 
22,48 hektar berpotensi 
mengurangi produksi 
beras kecil 

 Peningkatan kebutuhan 
material untuk 
pengembangan TPA 

 Pengurangan lahan 
dengan JE pengatur iklim 
tinggi sebesar 22,34 Ha 
atau 28,46% 

 Konversi tutupan lahan 
berpotensi berkontribusi 
terhadap emisi GRK  
 

melintas pada 
wilayah dengan 
Pendukung 
Biodiversitas tinggi 
yaitu 28,63%. 
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No. 
KRP berpotensi 

pengaruh terhadap 
kondisi LH 

Daya Dukung & Daya 
Tampung Dampak Risiko LH Kinerja Jasa 

Ekosistem 
Efisiensi Pemanfaatan 

SDA Perubahan Iklim Ketahanan dan 
Potensi Kehati 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
dumping atau controlled 
landfill dan masih 
bercampurnya air lindi 
dengan air hujan melalui 
saluran drainase 

dan 22,16 ha berada 
pada JE tata air 
sedang. 

yaitu tanah urug 
134.888,09 m3  

 POLA RUANG       
1 Rencana Peruntukan 

Kawasan Industri 
 Seluruhnya berada di 
kemampuan lahan kelas 
I-III dan 5% diantaranya 
berada pada wilayah 
dengan tingkat erosi 
ringan dan kadang-
kadang terjadi genangan 
yaitu di wilayah 
Kecamatan Jekulo 

 Penurunan daya 
tampung air karena 
peningkatan beban 
cemar baik karena tidak 
dikelola air limbahnya 
maupun dari 
peningkatan volume 
beban cemar yang 
masuk ke badan air  

 

 Peningkatan jumlah industri akan 
menambah jumlah tenaga kerja yang 
ada sehingga akan meningkatkan 
produksi sampah dan limbah cair 
baik dari limbah domestik maupun 
limbah industri 

 Pengembangan industri kecil 
meskipun dampak limbahnya kecil 
tetapi secara akumulasi bisa 
meningkatkan beban cemar pada 
badan air 

 Potensi kerusakan bangunan pada 
kawasan dengan potensi erosi di 
Kecamatan Jekulo 

 Penurunan ruang terbuka baik hijau 
maupun non hijau sebagai fungsi 
resapan dengan potensi limpasan 
28,45 juta m3/tahun atau sebesar 
42% dari total limpasan  

 Kondisi eksisting pengembangan 
industri 77% tidak pada kawasan 
rawan bencana, namun 19% pada 
kawasan rawan bencana banjir dan 
4% pada kawasan rawan bencana 
longsor. Sedangkan rencana 
pengembangan industri 56% tidak 
pada kawasan rawan bencana, 
namun 33% pada kawasan rawan 
bencana banjir dan 10% pada 
kawasan rawan bencana longsor  
 

29 % dari total luas 
rencana kawasan 
industri berada pada JE 
penyedia pangan 
tinggi, 27 % berada 
pada JE penyedia air 
tinggi dan 27 % berada 
pada JE tata air tinggi 
dan JE pemurnian air 
tinggi.  
 

 Peningkatan konsumsi 
air sampai 20,5 juta 
m3/tahun untuk 
pemenuhan air bersih 
penduduk 

 Konversi lahan pertanian 
seluas 1.406 hektar 
berpotensi mengurangi 
produksi beras sampai 
5.757 ton/ tahun. 

 Peningkatan produksi 
limbah berpotensi 
menghasilkan GRK jika 
tidak dikelola dengan 
benar 

 Pengurangan lahan 
dengan JE pengatur iklim 
tinggi hanya 28,7 % atau 
seluas 1363,18 Ha 

 Konversi tutupan lahan 
berpotensi berkontribusi 
terhadap emisi GRK  
sebesar 1.374,28  ton 
CO2e  

 Dari 132 desa/kelurahan 
di Kabupaten Kudus  ada 
91 desa/kelurahan pada 
kategori daerah yang 
cukup rentan terhadap 
perubahan iklim 

 Peningkatan curah hujan 
tahunan meningkatkan 
banjir pada kawasan 
industri di Kec. Undaan 

Ancaman terhadap 
keanekaragaman 
hayati ekosistem 
pertanian lahan 
kering tinggi sebesar 
87 % atau 4.142 Ha 
 

2 Rencana Peruntukan  Kemampuan lahan di  Peningkatan populasi di kawasan 15 % dari total luas  Konversi lahan pertanian  Pengurangan lahan Ancaman terhadap 
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No. 
KRP berpotensi 

pengaruh terhadap 
kondisi LH 

Daya Dukung & Daya 
Tampung Dampak Risiko LH Kinerja Jasa 

Ekosistem 
Efisiensi Pemanfaatan 

SDA Perubahan Iklim Ketahanan dan 
Potensi Kehati 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Kawasan Permukiman 
Pedesaan 

kawasan permukiman 
pedesaan berada pada 
kelas kemampuan lahan 
I – VI. Terdapat 
kemampuan lahan yang 
kurang sesuai untuk 
peruntukan pemukiman 
yaitu kelas kemampuan 
lahan V dan VI. 

 Hal ini dimungkinkan 
terjadi di Kecamatan 
Dawe, Gebog, Jekulo 
dan Undaan 

 Penurunan daya 
tampung sungai akibat 
meningkatnya limbah 
cair domestik rumah 
tangga 

permukiman pedesaan dari luar baik 
migran, komuter dan tamu akan 
meningkatkan produksi sampah dan 
limbah cair 

 Penurunan ruang terbuka baik hijau 
maupun non hijau sebagai fungsi 
resapan dengan potensi limpasan 
12,5 juta m3/tahun 

 kawasan pengembangan pemukiman 
pedesaan eksisting 76% tidak pada 
kawasan rawan bencana, namun 
21% pada kawasan rawan bencana 
banjir dan 3% pada kawasan rawan 
bencana longsor. Sedangkan pada 
rencana pengembangan pemukiman 
pedesaan 74% tidak pada kawasan 
rawan bencana, namun 17% pada 
kawasan rawan bencana banjir dan 
9% pada kawasan rawan bencana 
longsor 

rencana kawasan 
permukiman pedesaan  
berada pada JE 
penyedia pangan 
tinggi, 11% berada 
pada JE penyedia air 
tinggi dan 12 % berada 
pada JE tata air tinggi 
serta 15 % berada pada 
JE tata air tinggi 
 

seluas 521 hektar 
berpotensi mengurangi 
produksi beras sampai 
2.123 ton/ tahun. 

dengan JE pengatur iklim 
tinggi sebesar 15% 

 Konversi tutupan lahan 
berpotensi berkontribusi 
terhadap emisi GRK 
sekitar 77.739,25 ton 
CO2e  

 Peningkatan curah hujan 
meningkatkan banjir dan 
kekeringan pada kawasan 
permukiman hampir di 
seluruh wilayah Kudus 
dan meningkatkan 
longsor di kecamatan 
Dawe, Gebog dan Jekulo 

keanekaragaman 
hayati ekosistem 
pertanian lahan 
kering tinggi hanya 
14,15% dan tidak 
ada lahan konservasi 
keanekaragaman 
hayati pada rencana 
peruntukan 
permukiman 
pedesaan 
 

3 Rencana Peruntukan 
Kawasan Permukiman 
Perkotaan 

 Kemampuan lahan di 
kawasan permukiman 
Perkotaan berada pada 
kelas kemampuan lahan 
I – III.  

 berada pada wilayah 
dengan tingkat erosi 
ringan dan  lereng yang 
agak curam dan kadang-
kadang terjadi genangan 
di kecamatan Dawe, 
Gebog dan Undaan 

 Penurunan daya 
tampung sungai akibat 
meningkatnya limbah 
cair domestik rumah 
tangga 

 Peningkatan populasi di kawasan 
permukiman Perkotaan dari luar baik 
migran, komuter dan tamu akan 
meningkatkan produksi sampah dan 
limbah cair 

 Penurunan ruang terbuka baik hijau 
maupun non hijau sebagai fungsi 
resapan dengan potensi limpasan 
26,7 juta m3/tahun 

 Kawasan pengembangan 
pemukiman perkotaan eksisting 91% 
tidak pada kawasan rawan bencana, 
8% pada kawasan rawan bencana 
banjir dan 1% pada kawasan rawan 
bencana longsor. Sedangkan pada 
rencana pengembangan pemukiman 
perkotaan 94% tidak pada kawasan 
rawan bencana, namun 6% pada 

42 % dari total luas 
rencana kawasan 
permukiman Perkotaan 
berada pada JE 
penyedia pangan 
tinggi, 41% berada 
pada JE penyedia air 
tinggi dan 40 % berada 
pada JE tata air tinggi 
serta 41% berada pada 
JE tata air tinggi 

Konversi lahan pertanian 
seluas 1989,5 hektar 
berpotensi mengurangi 
produksi beras sampai  
8.142 ton/ tahun 

 Pengurangan lahan 
dengan JE pengatur iklim 
tinggi sebesar 40,7% 

 Konversi tutupan lahan 
berpotensi berkontribusi 
terhadap emisi GRK 
sekitar 16,774,58 ton 
CO2e  

 Peningkatan curah hujan 
meningkatkan banjir dan 
kekeringan pada kawasan 
permukiman hampir di 
seluruh wilayah Kudus 
dan meningkatkan 
longsor di kecamatan 
Dawe, Gebog dan Jekulo 

Ancaman terhadap 
keanekaragaman 
hayati ekosistem 
pertanian lahan 
kering tinggi hanya 
42,34% dan tidak 
ada lahan konservasi 
keanekaragaman 
hayati pada rencana 
peruntukan 
permukiman 
Perkotaan 
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No. 
KRP berpotensi 

pengaruh terhadap 
kondisi LH 

Daya Dukung & Daya 
Tampung Dampak Risiko LH Kinerja Jasa 

Ekosistem 
Efisiensi Pemanfaatan 

SDA Perubahan Iklim Ketahanan dan 
Potensi Kehati 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
kawasan rawan bencana banjir dan 
0% pada kawasan rawan bencana 
longsor. 

4 Rencana Peruntukan 
Kawasan Pertambangan 

 Dapat menimbulkan 
terjadinya lahan kritis 
apabila penambangan 
tidak dilakukan secara 
benar (tidak 
mengembalikan lagi 
lapisan top soil) 

 Penurunan daya 
tampung sungai akibat 
meningkatnya 
sedmientasi yang akan 
meningkatkan TSS 
sungai 

Mengakibatkan polusi udara dari debu 
yang ditimbulkan pada saat 
penambangan serta penurunan kualitas 
air khususnya tingginya kekeruhan dan 
zat padat terlarut 
 

 Berkurangnya 
fungsi resapan air 
apabila tata guna 
lahan eksisting 
berada di area 
catchment area 
dengan tutupan 
vegetasi yang rapat 

 Perubahan bentang 
alam dapat pula 
mengakibatkan ada 
aliran sungai yang 
terputus 

 Rencana kawasan 
pertambangan berpotensi 
merubah lahan sebagian 
besar di lahan sawah 
sekitar 22% atau 24 Ha, 
kemudian di kawasan 
kebun dan kebun campur 
total sebanyak 30% dan 
di kawasan hutan 
sebanyak 10%.  

 Struktur tanah tidak 
stabil sehingga dapat 
menimbulkan tanah 
longsor 

Pertambangan akan memicu 
terjadinya bencana longsor 
dan banjir serta kekeringan 
pada saat terjadi cuaca 
ekstrem 

Kawasan 
pertambangan akan 
mengakibatkan 
kerusakan ekosistem 
sehingga 
berpengaruh pada 
kelestarian 
keanekaragaman 
hayati 
 

5 Kumulatif KRP Pola 
Ruang akibat perubahan 
lahan 2017 – 2032 

 DDL Bangunan 
menurun dari 2,25 
(sedang) menjadi 1,65 
(sedang) 

 DDL Lindung 
meningkat dari 0,40 
(sedang) menjadi 0,56 
(baik) 

 DDL Pangan menurun 
dari 1,06 (sedang) 
menjadi 0,78 (buruk) 

 DDL Air meningkat 
 Dengan CAT dari 

0,87 (buruk) menjadi 
1,03 (sedang) 

 Tanpa CAT dari 0,67 
(buruk) menjadi 0,81 
(buruk) 

 Sampah rumah tangga diperkirakan 
naik dari 157.242 ton/tahun pada 
2017 menjadi 187.081 ton/tahun 
pada 2032. Sedangkan dari kegiatan 
industri diperkirakan mencapai 
38.065 ton/tahun pada 2032 

 Produksi limbah cair diperkirakan 
mencapai 26,19 juta m3/tahun dari 
rumah tangga dan 36,58 juta 
m3/tahun dari kegiatan industri 

 Peningkatan risiko bencana alam 
akibat menurunnya daya dukung dan 
daya tampung lingkungan hidup 

- -  Emisi GRK naik dari 
705,47 Gg ton CO2e 
menjadi 1.102,5 Gg ton 
CO2e. Kenaikan rata-rata 
3,52% per tahun dengan 
kontribusi terbesar dari 
sektor energi terutama 
kegiatan transportasi 

 Potensi peningkatan 
bencana terkait iklim 
akibat menurunnya daya 
dukung dan daya 
tampung lingkungan 

- 
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Bab V 

Alternatif Penyempurnaan  

Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) 
 
 
 

Alternatif penyempurnaan KRP adalah bagian dari upaya mitigasi terhadap 

permasalahan atau kendala yang dihasilkan dari analisis dampak KRP terhadap kondisi 

lingkungan hidup. Alternatif penyempurnaan akan menjadi dasar untuk penyusunan rekomendasi 

yang menjadi bahan pengambilan keputusan. Alternatif penyempurnaan dapat ditujukan ke 

perubahan tujuan dan strategi, dapat juga berupa perubahan dan penundaan serta pemberian 

arahan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem dan 

memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan Revisi RTRW Kabupaten 

Kudus Tahun 2012-2032. Alternatif penyempurnaan KRP dalam KLHS Revisi RTRW 

Kabupaten Kudus ini meliputi: 1) alternatif penyempurnaan untuk kebijakan, 2) alternatif 

penyempurnaan untuk KRP struktur ruang, dan 3) alternatif penyempurnaan KRP pola ruang. 

 

5.1. Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP 

5.1.1. Alternatif Penyempurnaan KRP Struktur Ruang  

Alternatif penyempurnaan KRP struktur ruang didasarkan dari permasalahan atau 

kendala yang dihasilkan dari analisis KRP yang berpotensi berdampak dengan kondisi 

lingkungan hidup. Beberapa alternatif dalam struktur ruang berdasarkan karakteristik 

permasalahan dan KRP-nya dijelaskan sebagai berikut: 

1. Rencana Jalan Lingkar 

a. Perencanaan Awal : Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten yaitu Jalan Lingkar Utara 

– Timur Kudus dan jalan Lingkar Mijen – Klumpit. 

Pada rencana jalan lingkar ini, dampak penting yang ditimbulkan terhadap lingkungan 

hidup yaitu: 

1) Perubahan lahan yang berpotensi, mengakibatkan peningkatan limpasan sebesar 

80.190,90 m3/tahun sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak 

tersebut adalah: 

a) Melaksanakan pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan jaringan 

jalan,  

b) Menyediakan kolam retensi dan sumur resapan untuk menampung limpasan air 

sehingga seluruh air limpasan pada jaringan jalan dapat ditampung dan 

dimanfaatkan. 

c) Melakukan peninggian medan untuk menghindari lahan sawah produktif. 

2) Perubahan lahan yang berpotensi, mengakibatkan penurunan pada pertanian kering 

sebesar 5,45  hektar, sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak 

tersebut adalah: 

a) Penurunan tersebut merupakan penurunan pada jumlah lahan sehingga dilakukan 

peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui penerapan teknologi budidaya 
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pertanian yang ramah lingkungan, dan perbaikan pola tanam pada tanaman 

pangan. sehingga meskipun luas lahan pertanian kering menurun namun jika 

produktivitasnya meningkat tidak akan berdampak negatif dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan pangan wilayah Kabupaten Kudus khususnya. 

3) Berpotensi pada peningkatan emisi kendaraan, emisi GRK dan penurunan kualitas 

udara, sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

a) Melakukan pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan sebagai 

sempadan untuk perlindungan biodiversity, carbon stock dan purifikasi udara. 

4) Sebagian besar berada pada kawasan dengan JE Penyedia Pangan, JE Pengatur Iklim 

dan JE Pendukung Keanekaragaman Hayati kelas tinggi, sehingga alternatif yang 

diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

a) Meningkatkan tutupan lahan pada kawasan hutan untuk meningkatkan resapan, 

pengatur iklim mikro dan perlindungan keanekaragaman hayati pada lokasi 

rencana jalan lingkar (perencanaan awal). 

5) Kebutuhan material untuk pelaksanaan rencana jalan lingkar (perencanaan awal) 

berupa tanah urug 65.439,33 m3, sirtu 5.453,28 m3 dan pasir 269,94 m3 dan material 

pendukung lainnya, sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak 

tersebut adalah: 

a) Pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir dari wilayah kabupaten sekitar 

seperti Kabupaten Jepara, Pati, Rembang. 

b) Efisiensi penggunaan material tanah urug melalui proses penataan lahan pada 

jaringan jalan pada kontur bergelombang. 

b. Alternatif Rute : Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten yaitu Jalan Lingkar Utara – 

Timur Kudus dan jalan Lingkar Mijen – Klumpit. 

Pada rencana jalan lingkar ini, dampak penting yang ditimbulkan terhadap lingkungan 

hidup yaitu: 

1) Perubahan lahan berpotensi, mengakibatkan peningkatan limpasan sebesar 94.541,97 

m3/tahun, sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut 

adalah: 

a) Melaksanakan pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan jaringan 

jalan,  

b) Menyediakan kolam retensi dan sumur resapan untuk menampung limpasan air 

sehingga seluruh air limpasan pada jaringan jalan dapat ditampung dan 

dimanfaatkan. 

c) Melakukan peninggian medan untuk menghindari lahan sawah produktif 

2) Perubahan lahan berpotensi, mengakibatkan penurunan pada pertanian kering sebesar 

6,52 hektar, sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut 

adalah: 

a) Penurunan tersebut merupakan penurunan pada jumlah lahan sehingga dilakukan 

peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui penerapan teknologi budidaya 

pertanian yang ramah lingkungan, dan perbaikan pola tanam pada tanaman 

pangan. sehingga meskipun luas lahan pertanian kering menurun namun jika 

produktivitasnya meningkat tidak akan berdampak negatif dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan pangan wilayah Kabupaten Kudus khususnya. 
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3) Berpotensi pada peningkatan emisi kendaraan, emisi GRK dan penurunan kualitas 

udara, sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

a) Melakukan pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan sebagai 

sempadan untuk perlindungan biodiversity, carbon stock dan purifikasi udara. 

4) Kebutuhan material untuk pelaksanaan rencana jalan lingkar (alternatif rute) berupa 

tanah urug 78.372,25 m3, sirtu 6.531,02 m3 dan pasir 323,29 m3 dan material 

pendukung lainnya, sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak 

tersebut adalah: 

a) Pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir dari wilayah kabupaten sekitar 

seperti Kabupaten Jepara, Pati, Rembang. 

b) Efisiensi penggunaan material tanah urug melalui proses penataan lahan pada 

jaringan jalan pada kontur bergelombang. 

2. Jaringan prasarana jalan yaitu Pengembangan jalan tol Demak – Tuban 

Pada pengembangan jalan tol ini, dampak penting yang ditimbulkan terhadap lingkungan 

hidup yaitu: 

a. Pengembangan jalan tol Demak – Tuban melalui kawasan rawan banjir sedang di 

Kecamatan Jekulo, sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut 

adalah: 

1) Melakukan peninggian medan pada kawasan rawan banjir ringan. 

b. Perubahan lahan berpotensi, mengakibatkan peningkatan limpasan sebesar 379,8 ribu 

m3/tahun, sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Melaksanakan pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan jaringan jalan,  

2) menyediakan embung, kolam retensi dan sumur resapan untuk menampung limpasan 

air sehingga seluruh air limpasan pada jaringan jalan dapat ditampung dan 

dimanfaatkan. 

c. Perubahan lahan berpotensi, mengakibatkan penurunan pertanian kering 36,27 hektar, 

sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui penerapan teknologi budidaya 

pertanian yang ramah lingkungan,  

2) Melakukan perbaikan pola tanam pada tanaman pangan. 

d. Berdampak pada terpisahnya kelompok sosial akibat terbelah dengan adanya jalan tol, 

sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Membuat jalan penghubung berupa underpass atau overpass untuk menghubungkan 

kelompok sosial yang terbelah jalan tol. Sehingga kelompok sosial tersebut tetap 

dapat menjalin komunikasi serta silaturahmi. 

e. Berpotensi pada peningkatan emisi kendaraan, emisi GRK dan penurunan kualitas udara, 

sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Melakukan pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan sebagai sempadan 

untuk perlindungan biodiversity, carbon stock dan purifikasi udara. 

f. Sebagian besar berada pada lahan dengan JE Penyedia Pangan, JE Pengatur Iklim dan JE 

Perlindungan Keanekaragaman Hayati kelas tinggi, sehingga alternatif yang diusulkan 

untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Meningkatkan lahan pertanian lahan basah melalui pengembangan sistem jaringan 

irigasi  
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g. Kebutuhan material untuk pelaksanaan pengembangan jalan tol berupa tanah urug 

1.741.030,98 m3, sirtu 36.271,48 m3 dan pasir 1.795,44 m3 dan material pendukung 

lainnya, sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir dari wilayah kabupaten sekitar 

seperti Kabupaten Jepara, Pati, Rembang. 

2) Pengurangan peninggian medan dengan tanah urug serta pemanfataan tanah urug dari 

dalam kawasan proyek sebagai bagian penataan lahan. 

3. Jaringan prasarana rel kereta api (reaktivasi rel mati KA) 

Pada reaktivasi rel mati KA ini, dampak penting yang ditimbulkan terhadap lingkungan 

hidup yaitu: 

a. Potensi dampak sosial karena kondisi yang ada saat ini telah banyak terdapat bangunan 

baik permukiman maupun bangunan lain. Sehingga alternatif yang diusulkan untuk 

mengatasi dampak tersebut adalah:  

1) Reaktivasi diutamakan pada lahan bukan permukiman padat untuk menghindari 

konflik sosial. untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kajian lapangan rinci untuk 

penentuan rute final. 

2) Perubahan rute reaktivasi untuk meminimalisir dampak sosial bagi masyarakat melalu 

kajian trase yang lebih detail. 

3) Rute reaktivasi meminimalkan persimpangan sebidang, hal ini untuk menghindari 

kemacetan dan meningkatkan keselamatan. 

b. Perubahan lahan berpotensi, mengakibatkan peningkatan limpasan 6.731,42 m3/tahun 

sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Melakukan pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan jaringan rel dan 

area resapan untuk menampung limpasan air sehingga seluruh air limpasan pada 

jaringan kereta api dapat ditampung. 

c. Perubahan lahan berpotensi, mengakibatkan penurunan pertanian kering 7,78 hektar, 

sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Penurunan tersebut merupakan penurunan pada jumlah lahan sehingga dilakukan 

peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui penerapan teknologi budidaya 

pertanian yang ramah lingkungan, dan perbaikan pola tanam pada tanaman pangan. 

sehingga meskipun luas lahan pertanian kering menurun namun jika produktivitasnya 

meningkat tidak akan berdampak negatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan 

wilayah Kabupaten Kudus khususnya. 

d. Sebagian berada pada kawasan dengan fungsi JE Penyediaan Pangan kelas tinggi, 

sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Peningkatan lahan pertanian lahan basah melalui pengembangan sistem jaringan 

irigasi 

e. Kebutuhan material untuk pelaksanaan reaktivasi rel mati KA, memerlukan material 

berupa tanah urug 93.325,06 m3 dan sirtu 7.777,09 m3 serta material pendukung lainnya, 

sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir dari wilayah 

kabupaten sekitar seperti Kabupaten Jepara, Pati, Rembang. 
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4. Jaringan prasarana lainnya (Penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan sistem 

sanitary landfill pada TPA di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo dan Desa Rejosari 

Kecamatan Dawe) 

Pada penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill ini, dampak 

penting yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup yaitu: 

a. Berpotensi menimbulkan dampak bagi sistem air dan tanah, sehingga alternatif yang 

diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pembangunan TPA harus memenuhi standar teknis minimal sanitary landfill 

termasuk menghindari pencemaran tanah, mengelola gas metana dan penyediaan 

IPAL untuk air lindi. 

2) Adanya pengelolaan sistem drainase pada lingkungan TPA agar tidak bercampur 

dengan air lindi. 

3) Melakukan pengurangan sampah pada tingkat sumber melalui 3R baik melalui 

penyediaan TPS 3R maupun pemanfataan kembali sampah rumah tangga.  

4) Mengubah konsep TPA menjadi TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) 

melalui teknologi yang dapat mereduksi timbulan sampah sehingga juga mampu 

mengurangi kebutuhan tanah urug untuk sanitary landfill. 

5) Melakukan pemisahan sampah pada tingkat sumber sampai dengan sistem 

pengangkutan ke TPA, terutama untuk sampah organik, non-organik dan B3 agar 

memudahkan dalam proses pengelolaan di TPA nantinya. 

6) Melakukan pengembangan RTH di sekitar TPA sebagai fungsi penyangga (barier) 

sekaligus sebagai perlindungan biodiversity, carbon stock dan purifikasi udara. 

b. Perubahan lahan berpotensi menurunkan lahan pertanian kering 22,48 hektar, sehingga 

alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Penurunan tersebut merupakan penurunan pada jumlah lahan sehingga dilakukan 

peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui penerapan teknologi budidaya 

pertanian yang ramah lingkungan, dan perbaikan pola tanam pada tanaman pangan. 

sehingga meskipun luas lahan pertanian kering menurun namun jika produktivitasnya 

meningkat tidak akan berdampak negatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan 

wilayah Kabupaten Kudus khususnya. 

c. Kebutuhan material tanah urug 134.888,09 m3 serta material pendukung lainnya. 

Kebutuhan tersebut belum termasuk untuk kegiatan sanitary landfill. Sehingga alternatif 

yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir dari wilayah 

kabupaten sekitar seperti Kabupaten Jepara, Pati, Rembang. 

 

5.1.2. Alternatif Penyempurnaan KRP Pola Ruang 

Alternatif penyempurnaan KRP pola ruang didasarkan dari permasalahan atau kendala 

yang dihasilkan dari analisis KRP yang berpotensi berdampak dengan kondisi lingkungan hidup. 

Beberapa alternatif dalam pola ruang berdasarkan karakteristik permasalahan dan KRP-nya 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kawasan Peruntukan Industri 

Pada KRP Pola Ruang yaitu Kawasan Peruntukan Industri, dampak penting yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan hidup yaitu: 
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a. Potensi meningkatkan produksi sampah sebesar 38.065,5 ton/tahun dan limbah cair baik 

dari limbah domestik (26.191.419,8 m3)  maupun limbah industri (36.579.716 m3/tahun). 

Sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Memfasilitasi pengembangan IPAL bagi industri kecil yang menghasilkan limbah 

cair. 

2) Mewajibkan  industri menengah dan besar untuk menyediakan pengolahan limbah 

cair (IPAL) dan membuat TPS LB3 serta bekerja sama dengan pihak ketiga untuk 

mengolah limbah B3. 

3) Memfasilitasi pengembangan Tempat Pengumpulan LB3 bagi industri kecil yang 

menghasilkan LB3. 

4) Penerapan sistem produksi bersih pada industri untuk efisiensi dan mengurangi 

limbah baik limbah cair maupun limbah padat/sampah.  

5) Mewajibkan industri untuk melakukan 3R pada pengelolaan sampah. 

b. 29 % dari total luas rencana kawasan industri berada pada JE penyedia pangan tinggi, 

sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengembangan kawasan industri terpadu yang dilengkapi infrastruktur yang layak 

dan berkelanjutan untuk kegiatan industri 

c. Alih fungsi lahan mengakibatkan konversi lahan pertanian seluas 1.406 hektar berpotensi 

mengurangi produksi beras sampai 5.757 ton/ tahun, sehingga alternatif yang diusulkan 

untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengembangan kawasan industri terpadu yang dilengkapi infrastruktur yang layak 

dan berkelanjutan untuk kegiatan industri 

d. Alih fungsi lahan berpotensi berkontribusi terhadap emisi GRK  sebesar 1.374,28 ton 

CO2e, sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengembangan RTH pada masing-masing industri yang disisipkan pada rekomendasi 

ijin lingkungan sebagai bagian perlindungan biodiversity, area resapan air dan carbon 

stock 

e. 27 % berada pada JE penyedia air tinggi, JE tata air tinggi dan JE pemurnian air tinggi, 

sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah:  

1) Pembatasan dan pengendalian penggunaan air bawah tanah pada kawasan industri 

untuk menjaga ketersediaan air tanah  

2) Penyediaan jaringan air bersih sistem perpipaan yang bersumber dari air permukaan 

f. Peningkatan konsumsi air sampai 20,5 juta m3/tahun untuk pemenuhan air bersih industri, 

sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Penyediaan jaringan air bersih sistem perpipaan yang bersumber dari air permukaan 

g. Penurunan ruang terbuka baik hijau maupun non hijau sebagai fungsi resapan dengan 

potensi limpasan 28,45 juta m3/tahun atau sebesar 42% dari total limpasan. Sehingga 

alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengelolaan drainase dan pengembangan biopori atau sumur resapan di kawasan 

industri dalam upaya pengelolaan banjir atau meminimalisir genangan serta 

mengoptimalkan resapan air. 

2) Pengembangan sistem pemanenan air hujan sebagai upaya efisiensi air dan 

meminimalisir air limpasan. 
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h. Rencana pengembangan industri 33% pada kawasan rawan bencana banjir dan 10% pada 

kawasan rawan bencana longsor di Kecamatan Kaliwungu, sehingga alternatif yang 

diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Kajian teknis untuk ancaman bahaya longsor dan banjir terhadap kegiatan atau 

bangunan industri di Kecamatan Kaliwungu 

2) Menghindari pembangunan pada kawasan dengan kerentanan bencana yang sangat 

tinggi khususnya di kawasan kec. Kaliwungu. 

i. Pengurangan lahan dengan JE pengatur iklim tinggi hanya 28,7 % atau seluas 1363,18 Ha 

dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati ekosistem pertanian lahan kering tinggi 

sebesar 87 % atau 4.142 Ha. Sehingga alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak 

tersebut adalah: 

1) Pengembangan kawasan industri terpadu yang dilengkapi infrastruktur yang layak 

dan berkelanjutan untuk kegiatan industri 

 

2. Kawasan Pemukiman Perdesaan 

Pada KRP Pola Ruang yaitu Kawasan Permukiman Perdesaan, dampak penting yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan hidup yaitu: 

a. Ada 3.347,03 Ha Rencana Permukiman Pedesaan pada kemampuan lahan yang kurang 

sesuai untuk peruntukan pemukiman terutama di kelas kemampuan VI di Kecamatan 

Dawe, Gebog, Jekulo dan Undaan yang juga rawan bencana. Alternatif yang diusulkan 

untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengurangan rencana kawasan permukiman perdesaan pada area di kelas kemampuan 

lahan VI, 

2) Kajian lebih rinci untuk tingkat longsor dengan skala yang lebih detail untuk 

menentukan kekuatan daya tampung lahan terhadap bangunan 

3) Pengembangan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana pada kawasan 

permukiman perdesaan rawan bencana longsor dan banjir. 

b. Peningkatan populasi sebesar 1.025.104 pada tahun 2032 akan berpotensi menghasilkan 

peningkatan produksi sampah sebesar 187.081,48 ton/tahun. Alternatif yang diusulkan 

untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengelolaan sampah melalui TPS 3R dan pengurangan pada sumbernya dan dapat 

dilakukan pengintegrasian pengomposan.  

2) Peningkatan layanan sampah sampai perdesaan dari sumber serta penyediaan fasilitas 

penanganan sampah seperti TPS, TPST dan TPS 3R. 

c. Peningkatan populasi sebesar 1.025.104 pada tahun 2032 akan berpotensi menghasilkan 

limbah cair domestik sebesar 26.191.419,8 m3/tahun. Alternatif yang diusulkan untuk 

mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengelolaan limbah cair melalui septik tank ramah lingkungan di masing-masing 

rumah dan secara reguler dibuang ke IPLT 

d. Peningkatan populasi sebesar 1.025.104 pada tahun 2032 akan berpotensi menghasilkan 

kebutuhan air untuk pemukiman cukup besar hingga 37.416.314 m3/tahun. Alternatif 

yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 
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1) Pembuatan sumur resapan dan pemanenan air hujan di masing-masing rumah 

sehingga air limpasan akibat perubahan lahan secara maksimal dapat ditampung atau 

diresapkan. 

e. Perubahan ruang tersebut juga berpotensi menurunkan ruang terbuka baik hijau maupun 

non hijau sebagai fungsi resapan dengan potensi limpasan 12,5 juta m3/tahun. Alternatif 

yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Penerapan koefisien dasar bangunan yang kecil dan peningkatan koefisien dasar hijau 

yang tinggi. 

f. Perubahan ruang tersebut juga berpotensi mengonversi lahan pertanian seluas 521 hektar 

berpotensi mengurangi produksi beras sampai 2.123 ton/ tahun. Alternatif yang diusulkan 

untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Menghindari penggunaan lahan sawah irigasi teknis untuk kegiatan terbangun. 

2) Penggantian sawah lahan basah untuk memenuhi luasan kebutuhan yang 

direncanakan melalui peningkatan jaringan irigasi pada pertanian lahan kering. 

g. Perubahan ruang tersebut juga berpotensi Ada sekitar ± 90 Ha hutan yang akan berubah 

menjadi pemukiman pedesaan yang terjadi di Kecamatan Gebog dan Dawe. Alternatif 

yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Perubahan rencana pengembangan permukiman pada kawasan hutan. 

h. Perubahan ruang tersebut juga berpotensi mengonversi tutupan lahan yang berpotensi 

berkontribusi terhadap emisi GRK sekitar 77.739,25 ton CO2e. Alternatif yang diusulkan 

untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Peningkatan tutupan vegetasi pada lahan kebun campur atau hutan rakyat sebagai 

bagian dari perlindungan keanekaragaman hayati, kawasan resapan dan carbon stock. 

i. Perubahan ruang tersebut juga berpotensi terhadap ancaman penurunan kualitas 

keanekaragaman hayati pada RTH dan zona pertanian. Alternatif yang diusulkan untuk 

mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Menghindari penggunaan lahan sawah irigasi teknis untuk kegiatan terbangun. 

2) Penggantian sawah lahan basah untuk memenuhi luasan kebutuhan yang 

direncanakan melalui peningkatan jaringan irigasi pada pertanian lahan kering. 

3) Peningkatan tutupan vegetasi pada lahan kebun campur atau hutan rakyat sebagai 

bagian dari perlindungan keanekaragaman hayati, kawasan resapan dan carbon stock. 

j. Pada kawasan pengembangan pemukiman pedesaan eksisting 21% pada kawasan rawan 

bencana banjir dan 3% pada kawasan rawan bencana longsor. Alternatif yang diusulkan 

untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Kajian lebih rinci untuk tingkat longsor dengan skala yang lebih detail untuk 

menentukan kekuatan daya tampung lahan terhadap bangunan 

2) Pengembangan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana pada kawasan 

permukiman perdesaan rawan bencana longsor dan banjir. 

k. Sedangkan pada rencana pengembangan pemukiman pedesaan 17% pada kawasan rawan 

bencana banjir dan 9% pada kawasan rawan bencana longsor. Alternatif yang diusulkan 

untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Kajian lebih rinci untuk tingkat longsor dengan skala yang lebih detail untuk 

menentukan kekuatan daya tampung lahan terhadap bangunan 



 
KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 V-9 

2) Pengembangan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana pada kawasan 

permukiman perdesaan rawan bencana longsor dan banjir. 

l. Dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus  ada 91 desa/kelurahan pada kategori 

daerah yang cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim. Alternatif yang diusulkan 

untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir dan longsor 

akibat meningkatnya dampak perubahan iklim. 

 

3. Kawasan Permukiman Perkotaan 

Pada KRP Pola Ruang yaitu Kawasan Permukiman Perkotaan, dampak penting yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan hidup yaitu: 

a. Peningkatan populasi sebesar 1.025.104 pada tahun 2032 akan meningkatkan kebutuhan 

ruang dan akan meningkatkan produksi sampah sebesar 187.081,48 ton/tahun. Alternatif 

yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengelolaan sampah melalui TPS 3R dan pengurangan pada sumber dapat dilakukan 

pengintegrasian pengomposan dengan pertanian perkotaan. 

2) Pemisahan sampah dari sumber sampai dengan pengangkutan menuju TPA serta 

peningkatan layanan sampah. 

b. Peningkatan populasi sebesar 1.025.104 pada tahun 2032 akan meningkatkan kebutuhan 

ruang dan menghasilkan limbah cair domestik sebesar 26.191.419,8 m3/tahun. Alternatif 

yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengelolaan limbah cair melalui IPAL komunal maupun terpusat pada permukiman 

perkotaan. 

c. Peningkatan populasi sebesar 1.025.104 pada tahun 2032 akan meningkatkan kebutuhan 

ruang dan mengakibatkan kebutuhan air untuk pemukiman cukup besar hingga 

37.416.314 m3/tahun. Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Penyediaan jaringan air bersih perpipaan yang bersumber dari air permukaan yang 

dapat memenuhi seluruh kawasan permukiman perkotaan 

2) Pembatasan pemanfaatan air bawah tanah dan menyediakan air bersih dari air 

permukaan untuk memenuhi kebutuhan yang besar akibat pengembangan 

permukiman. 

d. Perubahan ruang tersebut juga berpotensi menurunkan ruang terbuka baik hijau maupun 

non hijau sebagai fungsi resapan dengan potensi limpasan 26,7 juta m3/tahun. Alternatif 

yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pembuatan biopori dan pemanenan air hujan di masing-masing rumah sehingga 

seluruh air limpasan akibat perubahan lahan dapat ditampung atau diresapkan. 

2) Pengelolaan drainase dan pembuatan sumur resapan di area kawasan permukiman 

perkotaan padat untuk meminimalisir air limpasan dan mengoptimalkan resapan air 

e. Perubahan ruang tersebut juga berpotensi adanya konversi lahan pertanian seluas 1.989,5 

hektar sehingga berpotensi mengurangi produksi beras sampai 8.142 ton/ tahun. 

Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengembangan kegiatan urban farming (pertanian perkotaan) pada kawasan 

permukiman dengan kepadatan tinggi dan sedang untuk penyediaan pangan cadangan 

dan pelestarian kehati 
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2) Pengembangan permukiman vertikal terutama pada kawasan perkotaan dan di sekitar 

kawasan industri untuk meminimalisir konversi lahan pertanian maupun lahan 

terbuka lainnya. 

f. Perubahan ruang tersebut juga berpotensi adanya konversi tutupan lahan yang berpotensi 

berkontribusi terhadap emisi GRK sekitar 16,774,58 ton CO2e. Alternatif yang diusulkan 

untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengembangan hutan kota  melalui pengaturan Koefisien Dasar Hijau sebagai bagian 

perlindungan biodiversity, ruang publik, area resapan air dan carbon stock. 

2) Perubahan lokasi rencana permukiman yang berada pada JE biodiversity tinggi 

g. Perubahan ruang tersebut juga berpotensi menimbulkan ancaman terhadap 

keanekaragaman hayati ekosistem pertanian lahan kering tinggi sebesar 42,34%. 

Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah:  

1) Penggantian sawah lahan basah untuk memenuhi luasan kebutuhan yang 

direncanakan dan mengganti kawasan permukiman perkotaan dengan JE pangan 

tinggi melalui peningkatan jaringan irigasi pada pertanian lahan kering 

2) Menghindari penggunaan lahan sawah irigasi teknis untuk kegiatan terbangun. 

h. 42 % dari total luas rencana kawasan permukiman Perkotaan berada pada JE penyedia 

pangan tinggi, 41% berada pada JE penyedia air tinggi dan 40 % berada pada JE tata air 

tinggi serta 41% berada pada JE tata air tinggi. Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi 

dampak tersebut adalah: 

1) Pengembangan hutan kota  melalui pengaturan Koefisien Dasar Hijau sebagai bagian 

perlindungan biodiversity, ruang publik, area resapan air dan carbon stock. 

2) Perubahan lokasi rencana permukiman yang berada pada JE biodiversity tinggi. 

i. Pengurangan lahan pada lahan dengan JE pengatur iklim tinggi sebesar 40,7%. Alternatif 

yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengembangan hutan kota  melalui pengaturan Koefisien Dasar Hijau sebagai bagian 

perlindungan biodiversity, ruang publik, area resapan air dan carbon stock. 

2) Perubahan lokasi rencana permukiman yang berada pada JE biodiversity tinggi. 

j. Dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus  ada 91 desa/kelurahan pada kategori 

daerah yang cukup rentan terhadap perubahan iklim. Alternatif yang diusulkan untuk 

mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir dan longsor 

akibat meningkatnya dampak perubahan iklim. 

 

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan 

Pada KRP Pola Ruang yaitu Kawasan Peruntukan Pertambangan, dampak penting yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan hidup yaitu: 

a. Berpotensi meningkatkan lahan kritis apabila penambangan tidak dilakukan secara benar 

(tidak mengembalikan lagi lapisan top soil) terutama pada Penambangan Tanpa Izin. 

Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Perlu disusun lebih rinci tentang kawasan tambang yang direncanakan untuk 

dimanfaatkan dan untuk pencadangan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku 
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2) Penyusunan prioritas dan target pemanfaatan bahan galian dengan berbasis area dan 

dibuat dalam pemetaan yang lebih rinci sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi 

izin usaha pertambangan. 

3) Prioritas pemanfaatan bahan galian untuk pembangunan kepentingan umum terutama 

tanah urug dan pasir sungai.  

4) Penyusunan prioritas lokasi pemanfaatan bahan galian sampai 2032 sesuai peraturan 

yang berlaku dengan pertimbangan menghindari potensi terjadinya konflik 

pemanfaatan ruang, dampak lingkungan yang besar dan konflik sosial. 

5) Bekerja sama dengan provinsi dan melibatkan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan dan penindakan kegiatan pemanfaatan bahan galian liar dan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan, serta melakukan reklamasi atau 

perbaikan lahan akibat kegiatan pertambangan 

6) Pemberian izin usaha pertambangan harus termasuk kegiatan pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat serta konservasi dan perlindungan lingkungan 

7) Pengelolaan kegiatan pertambangan sesuai proses perizinan yang ditetapkan oleh 

peraturan yang berlaku 

8) Pemberian izin usaha pertambangan perlu didasarkan pada kajian trade-off untuk 

membandingkan nilai biaya dan manfaat dibandingkan dengan nilai risiko dan 

manfaat dengan mempertimbangkan aspek-aspek secara riil. Hal ini penting dalam 

memberikan penilaian pada dampak pada masa yang akan datang dan juga 

membandingkan dengan kondisi eksisting apakah dapat membuat perubahan lebih 

baik atau justru lebih buruk. 

9) Penanganan permasalahan dampak sosial yang diakibatkan dari permasalahan 

tambang. 

 

b. Mengakibatkan polusi udara dari debu yang ditimbulkan pada saat penambangan serta 

penurunan kualitas air khususnya tingginya kekeruhan dan zat padat terlarut. Alternatif 

yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Perlu disusun lebih rinci tentang kawasan tambang yang direncanakan untuk 

dimanfaatkan dan untuk pencadangan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku 

2) Penyusunan prioritas dan target pemanfaatan bahan galian dengan berbasis area dan 

dibuat dalam pemetaan yang lebih rinci sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi 

izin usaha pertambangan. 

3) Prioritas pemanfaatan bahan galian untuk pembangunan kepentingan umum terutama 

tanah urug dan pasir sungai.  

4) Penyusunan prioritas lokasi pemanfaatan bahan galian sampai 2032 sesuai peraturan 

yang berlaku dengan pertimbangan menghindari potensi terjadinya konflik 

pemanfaatan ruang, dampak lingkungan yang besar dan konflik sosial. 

5) Bekerja sama dengan provinsi dan melibatkan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan dan penindakan kegiatan pemanfaatan bahan galian liar dan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan, serta melakukan reklamasi atau 

perbaikan lahan akibat kegiatan pertambangan 
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6) Pemberian izin usaha pertambangan harus termasuk kegiatan pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat serta konservasi dan perlindungan lingkungan 

7) Pengelolaan kegiatan pertambangan sesuai proses perizinan yang ditetapkan oleh 

peraturan yang berlaku 

8) Pemberian izin usaha pertambangan perlu didasarkan pada kajian trade-off untuk 

membandingkan nilai biaya dan manfaat dibandingkan dengan nilai risiko dan 

manfaat dengan mempertimbangkan aspek-aspek secara riil. Hal ini penting dalam 

memberikan penilaian pada dampak pada masa yang akan datang dan juga 

membandingkan dengan kondisi eksisting apakah dapat membuat perubahan lebih 

baik atau justru lebih buruk. 

9) Penanganan permasalahan dampak sosial yang diakibatkan dari permasalahan 

tambang. 

 

c. Berkurangnya fungsi resapan air apabila tata guna lahan eksisting berada di area 

catchment area dengan tutupan vegetasi yang rapat. Alternatif yang diusulkan untuk 

mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Perlu disusun lebih rinci tentang kawasan tambang yang direncanakan untuk 

dimanfaatkan dan untuk pencadangan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku 

2) Penyusunan prioritas dan target pemanfaatan bahan galian dengan berbasis area dan 

dibuat dalam pemetaan yang lebih rinci sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi 

izin usaha pertambangan. 

3) Prioritas pemanfaatan bahan galian untuk pembangunan kepentingan umum terutama 

tanah urug dan pasir sungai.  

4) Penyusunan prioritas lokasi pemanfaatan bahan galian sampai 2032 sesuai peraturan 

yang berlaku dengan pertimbangan menghindari potensi terjadinya konflik 

pemanfaatan ruang, dampak lingkungan yang besar dan konflik sosial. 

5) Bekerja sama dengan provinsi dan melibatkan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan dan penindakan kegiatan pemanfaatan bahan galian liar dan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan, serta melakukan reklamasi atau 

perbaikan lahan akibat kegiatan pertambangan 

6) Pemberian izin usaha pertambangan harus termasuk kegiatan pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat serta konservasi dan perlindungan lingkungan 

7) Pengelolaan kegiatan pertambangan sesuai proses perizinan yang ditetapkan oleh 

peraturan yang berlaku 

8) Pemberian izin usaha pertambangan perlu didasarkan pada kajian trade-off untuk 

membandingkan nilai biaya dan manfaat dibandingkan dengan nilai risiko dan 

manfaat dengan mempertimbangkan aspek-aspek secara riil. Hal ini penting dalam 

memberikan penilaian pada dampak pada masa yang akan datang dan juga 

membandingkan dengan kondisi eksisting apakah dapat membuat perubahan lebih 

baik atau justru lebih buruk. 

9) Penanganan permasalahan dampak sosial yang diakibatkan dari permasalahan 

tambang. 
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d. Perubahan bentang alam dapat pula mengakibatkan ada aliran sungai yang terputus. 

Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Perlu disusun lebih rinci tentang kawasan tambang yang direncanakan untuk 

dimanfaatkan dan untuk pencadangan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku 

2) Penyusunan prioritas dan target pemanfaatan bahan galian dengan berbasis area dan 

dibuat dalam pemetaan yang lebih rinci sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi 

izin usaha pertambangan. 

3) Prioritas pemanfaatan bahan galian untuk pembangunan kepentingan umum terutama 

tanah urug dan pasir sungai.  

4) Penyusunan prioritas lokasi pemanfaatan bahan galian sampai 2032 sesuai peraturan 

yang berlaku dengan pertimbangan menghindari potensi terjadinya konflik 

pemanfaatan ruang, dampak lingkungan yang besar dan konflik sosial. 

5) Bekerja sama dengan provinsi dan melibatkan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan dan penindakan kegiatan pemanfaatan bahan galian liar dan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan, serta melakukan reklamasi atau 

perbaikan lahan akibat kegiatan pertambangan 

6) Pemberian izin usaha pertambangan harus termasuk kegiatan pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat serta konservasi dan perlindungan lingkungan 

7) Pengelolaan kegiatan pertambangan sesuai proses perizinan yang ditetapkan oleh 

peraturan yang berlaku 

8) Pemberian izin usaha pertambangan perlu didasarkan pada kajian trade-off untuk 

membandingkan nilai biaya dan manfaat dibandingkan dengan nilai risiko dan 

manfaat dengan mempertimbangkan aspek-aspek secara riil. Hal ini penting dalam 

memberikan penilaian pada dampak pada masa yang akan datang dan juga 

membandingkan dengan kondisi eksisting apakah dapat membuat perubahan lebih 

baik atau justru lebih buruk. 

9) Penanganan permasalahan dampak sosial yang diakibatkan dari permasalahan 

tambang. 

 

e. Rencana kawasan pertambangan di Kabupaten Kudus berpotensi merubah penggunaan 

lahan sebagian besar ada di lahan sawah sekitar 22% atau 24 Ha, kemudian di kawasan 

kebun dan kebun campur total sebanyak 30% dan di kawasan hutan sebanyak 10%. 

Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Perlu disusun lebih rinci tentang kawasan tambang yang direncanakan untuk 

dimanfaatkan dan untuk pencadangan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku 

2) Penyusunan prioritas dan target pemanfaatan bahan galian dengan berbasis area dan 

dibuat dalam pemetaan yang lebih rinci sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi 

izin usaha pertambangan. 

3) Prioritas pemanfaatan bahan galian untuk pembangunan kepentingan umum terutama 

tanah urug dan pasir sungai.  
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4) Penyusunan prioritas lokasi pemanfaatan bahan galian sampai 2032 sesuai peraturan 

yang berlaku dengan pertimbangan menghindari potensi terjadinya konflik 

pemanfaatan ruang, dampak lingkungan yang besar dan konflik sosial. 

5) Bekerja sama dengan provinsi dan melibatkan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan dan penindakan kegiatan pemanfaatan bahan galian liar dan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan, serta melakukan reklamasi atau 

perbaikan lahan akibat kegiatan pertambangan 

6) Pemberian izin usaha pertambangan harus termasuk kegiatan pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat serta konservasi dan perlindungan lingkungan 

7) Pengelolaan kegiatan pertambangan sesuai proses perizinan yang ditetapkan oleh 

peraturan yang berlaku 

8) Pemberian izin usaha pertambangan perlu didasarkan pada kajian trade-off untuk 

membandingkan nilai biaya dan manfaat dibandingkan dengan nilai risiko dan 

manfaat dengan mempertimbangkan aspek-aspek secara riil. Hal ini penting dalam 

memberikan penilaian pada dampak pada masa yang akan datang dan juga 

membandingkan dengan kondisi eksisting apakah dapat membuat perubahan lebih 

baik atau justru lebih buruk. 

9) Penanganan permasalahan dampak sosial yang diakibatkan dari permasalahan 

tambang. 

 

f. Struktur tanah tidak stabil sehingga dapat menimbulkan tanah longsor. Alternatif yang 

diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Perlu disusun lebih rinci tentang kawasan tambang yang direncanakan untuk 

dimanfaatkan dan untuk pencadangan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku 

2) Penyusunan prioritas dan target pemanfaatan bahan galian dengan berbasis area dan 

dibuat dalam pemetaan yang lebih rinci sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi 

izin usaha pertambangan. 

3) Prioritas pemanfaatan bahan galian untuk pembangunan kepentingan umum terutama 

tanah urug dan pasir sungai.  

4) Penyusunan prioritas lokasi pemanfaatan bahan galian sampai 2032 sesuai peraturan 

yang berlaku dengan pertimbangan menghindari potensi terjadinya konflik 

pemanfaatan ruang, dampak lingkungan yang besar dan konflik sosial. 

5) Bekerja sama dengan provinsi dan melibatkan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan dan penindakan kegiatan pemanfaatan bahan galian liar dan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan, serta melakukan reklamasi atau 

perbaikan lahan akibat kegiatan pertambangan 

6) Pemberian izin usaha pertambangan harus termasuk kegiatan pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat serta konservasi dan perlindungan lingkungan 

7) Pengelolaan kegiatan pertambangan sesuai proses perizinan yang ditetapkan oleh 

peraturan yang berlaku 

8) Pemberian izin usaha pertambangan perlu didasarkan pada kajian trade-off untuk 

membandingkan nilai biaya dan manfaat dibandingkan dengan nilai risiko dan 

manfaat dengan mempertimbangkan aspek-aspek secara riil. Hal ini penting dalam 
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memberikan penilaian pada dampak pada masa yang akan datang dan juga 

membandingkan dengan kondisi eksisting apakah dapat membuat perubahan lebih 

baik atau justru lebih buruk. 

9) Penanganan permasalahan dampak sosial yang diakibatkan dari permasalahan 

tambang. 

 

g. Kawasan pertambangan akan mengakibatkan kerusakan ekosistem sehingga berpengaruh 

pada kelestarian keanekaragaman hayati. Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi 

dampak tersebut adalah: 

1) Perlu disusun lebih rinci tentang kawasan tambang yang direncanakan untuk 

dimanfaatkan dan untuk pencadangan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku 

2) Penyusunan prioritas dan target pemanfaatan bahan galian dengan berbasis area dan 

dibuat dalam pemetaan yang lebih rinci sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi 

izin usaha pertambangan. 

3) Prioritas pemanfaatan bahan galian untuk pembangunan kepentingan umum terutama 

tanah urug dan pasir sungai.  

4) Penyusunan prioritas lokasi pemanfaatan bahan galian sampai 2032 sesuai peraturan 

yang berlaku dengan pertimbangan menghindari potensi terjadinya konflik 

pemanfaatan ruang, dampak lingkungan yang besar dan konflik sosial. 

5) Bekerja sama dengan provinsi dan melibatkan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan dan penindakan kegiatan pemanfaatan bahan galian liar dan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan, serta melakukan reklamasi atau 

perbaikan lahan akibat kegiatan pertambangan 

6) Pemberian izin usaha pertambangan harus termasuk kegiatan pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat serta konservasi dan perlindungan lingkungan 

7) Pengelolaan kegiatan pertambangan sesuai proses perizinan yang ditetapkan oleh 

peraturan yang berlaku 

8) Pemberian izin usaha pertambangan perlu didasarkan pada kajian trade-off untuk 

membandingkan nilai biaya dan manfaat dibandingkan dengan nilai risiko dan 

manfaat dengan mempertimbangkan aspek-aspek secara riil. Hal ini penting dalam 

memberikan penilaian pada dampak pada masa yang akan datang dan juga 

membandingkan dengan kondisi eksisting apakah dapat membuat perubahan lebih 

baik atau justru lebih buruk. 

9) Penanganan permasalahan dampak sosial yang diakibatkan dari permasalahan 

tambang. 

 

5. Kumulatif KRP Pola Ruang 

Pada kumulatif KRP Pola Ruang, dampak penting yang ditimbulkan terhadap lingkungan 

hidup yaitu: 

a. Daya Dukung Pangan berpotensi turun dari 1,06 (sedang) pada 2017 menjadi 0,78 

(buruk/ terlampaui). Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Peningkatan produktivitas pertanian dan peningkatan jaringan irigasi pada pertanian 

lahan kering agar meningkatkan produksi pertanian 
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2) Diversifikasi pangan bagi masyarakat untuk menurunkan konsumsi pangan pokok 

b. Daya Dukung Bangunan pada kawasan perkotaan terlampaui terutama di Kecamatan 

Kudus. Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Peningkatan daya dukung bangunan pada perkotaan perlu disikapi dengan 

pengurangan alokasi rencana ruang untuk kegiatan budidaya lahan terbangun dan 

mendorong bangunan vertikal terutama pada permukiman kepadatan tinggi. 

c. DD Air tanpa pemanfataan CAT hanya 0,81 (terlampaui) sedangkan dengan CAT 

menjadi 1,03 (sedang). Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut 

adalah: 

1) Pembuatan daerah-daerah tangkapan air hujan terutama di kawasan perkotaan 

(embung, kolam retensi, bangunan pemanenan air hujan) untuk dimanfaatkan sebagai 

sumber air baku dan meningkatkan resapan air. 

2) Pengembangan sistem penyediaan air bersih regional yang bersumber dari daerah di 

sekitar Kabupaten Kudus. 

3) Penetapan dan penguasan kawasan lindung sempadan mata air sesuai ketentuan yang 

berlaku oleh pemerintah sebagai bagian dari perlindungan sumber daya air. 

d. Peningkatan timbulan sampah dari 157.242 ton/ tahun menjadi 187.081 ton/tahun pada 

2032. Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Mengubah konsep TPA menjadi TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) 

melalui teknologi yang dapat mereduksi timbulan sampah sehingga juga mampu 

mengurangi kebutuhan tanah urug untuk sanitary landfill 

2) Pemisahan sampah pada tingkat sumber sampai dengan sistem pengangkutan ke TPA 

terutama untuk sampah organik, non-organik dan B3 agar memudahkan dalam proses 

pengelolaan di TPA 

3) Pengurangan sampah melalui bank sampah, TPS 3R dan TPST 

e. Peningkatan limbah cair mencapai 26,19 juta m3/tahun dari rumah tangga dan 36,58 juta 

m3/tahun dari industri. Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut 

adalah: 

1) Pembangunan IPAL komunal atau skala kawasan untuk rumah tangga pada kawasan 

perkotaan dan penyediaan septik tank beserta fasilitas IPLT untuk penanganan limbah 

domestik di perdesaan. 

2) Pengembangan energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi kawasan perkotaan 

terutama dari sektor limbah sehingga dapat menurunkan emisi GRK baik dari sektor 

energi dan juga dari air limbah dan sampah. 

f. Emisi GRK naik rata-rata 3,52% dengan kontribusi terbesar dari penggunaan energi 

transportasi. Alternatif yang diusulkan untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengembangan transportasi massal yang memiliki konektivitas antar moda. 

2) Manajemen parkir melalui pengembangan sistem perparkiran yang baik di kawasan 

perkotaan dan kawasan industri. 

3) Pengembangan energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi kawasan perkotaan 

terutama dari sektor limbah sehingga dapat menurunkan emisi GRK baik dari sektor 

energi dan juga dari air limbah dan sampah. 

4) Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan kawasan lindung untuk 

meningkatkan kerapatan vegetasi. 
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g. Ancaman peningkatan risiko bencana kekeringan dan banjir serta menurunnya daya 

tampung sungai yang mengancam kualitas air permukaan. Alternatif yang diusulkan 

untuk mengatasi dampak tersebut adalah: 

1) Pengembangan sistem peringan dini dan peningkatan kapasitas adaptasi pada wilayah 

yang rawan bencana kekeringan dan banjir. 

2) Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai acuan kebijakan dan strategi 

pengelolaan lingkungan hidup. 
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Tabel 5.1. Altenatif Perbaikan KRP RTRW Kabupaten Kudus 

No. KRP berpotensi pengaruh terhadap kondisi LH Analisis Pengaruh KRP Terhadap LH Alternatif 

(1) (2) (3) (4) 

I. RENCANA JARINGAN PRASARANA  

1 Rencana Jalan Lingkar  

a. Perencanaan Awal : 

Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten yaitu Jalan 

Lingkar Utara – Timur Kudus dan jalan Lingkar 

Mijen – Klumpit. 

 Perubahan lahan yang berpotensi 

 Peningkatan limpasan 80.190,90 m3/tahun 

 Penurunan pertanian kering 5,45  hektar 

 Potensi peningkatan emisi kendaraan, emisi GRK dan 

penurunan kualitas udara 

 Sebagian besar berada pada kawasan dengan JE 

Penyedia Pangan, JE Pengatur Iklim dan JE Pendukung 

Keanekaragaman Hayati kelas tinggi 

 Kebutuhan material tanah urug 65.439,33 m3, sirtu 

5.453,28 m3 dan pasir 269,94 m3 dan material 

pendukung lainnya 

 Pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan 

jaringan jalan, penyediaan kolam retensi dan sumur 

resapan untuk menampung limpasan air sehingga seluruh 

air limpasan pada jaringan jalan dapat ditampung dan 

dimanfaatkan. 

 Peninggian medan untuk menghindari lahan sawah 

produktif 

 Peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui 

penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah 

lingkungan, perbaikan pola tanam pada tanaman pangan 

 Pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan 

sebagai sempadan untuk perlindungan biodiversity, carbon 

stock dan purifikasi udara. 

 Peningkatan tutupan lahan pada kawasan hutan untuk 

meningkatkan resapan, pengatur iklim mikro dan 

perlindungan keanekaragaman hayati 

 Pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir dari 

wilayah kabupaten sekitar. 

 Efisiensi material tanah urug melalui proses penataan 

lahan pada jaringan jalan pada kontur bergelombang. 

b. Alternatif Rute: 

Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten yaitu Jalan 

Lingkar Utara – Timur Kudus dan jalan Lingkar 

Mijen – Klumpit. 

 Perubahan lahan berpotensi 

 Peningkatan limpasan 94.541,97 m3/tahun 

 Penurunan pertanian kering 6,52   hektar 

 Potensi peningkatan emisi kendaraan, emisi GRK dan 

penurunan kualitas udara 

 Kebutuhan material tanah urug 78.372,25 m3, sirtu 

6.531,02 m3 dan pasir 323,29m3 dan material 

pendukung lainnya 

2 Jaringan prasarana jalan :  

Pengembangan jalan tol Demak – Tuban 

 

 Pengembangan jalan tol Demak – Tuban melalui 

kawasan rawan banjir sedang di Kecamatan Jekulo 

 Perubahan lahan berpotensi 

 Peningkatan limpasan 379,8 ribu m3/tahun 

 Penurunan pertanian kering 36,27 hektar 

 Terpisahnya kelompok sosial akibat terbelah adanya 

jalan tol 

 Potensi peningkatan emisi kendaraan, emisi GRK dan 

penurunan kualitas udara 

 Sebagian besar berada pada lahan dengan JE Penyedia 

Pangan, JE Pengatur Iklim dan JE Perlindungan 

Keanekaragaman Hayati kelas tinggi 

 Peninggian medan pada kawasan rawan banjir ringan 

 Pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan 

jaringan jalan, penyediaan embung, kolam retensi dan 

sumur resapan untuk menampung limpasan air sehingga 

seluruh air limpasan pada jaringan jalan dapat ditampung 

dan dimanfaatkan. 

 Pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan 

sebagai sempadan untuk perlindungan biodiversity, carbon 

stock, purifikasi udara serta pengatur iklim. 

 Pembuatan jalan penghubung (underpass, overpass) untuk 

menghubungkan kelompok sosial yang terbelah jalan tol 

 Rute reaktivasi meminimalkan persimpangan sebidang 

untuk menghindari kemacetan dan meningkatkan 
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No. KRP berpotensi pengaruh terhadap kondisi LH Analisis Pengaruh KRP Terhadap LH Alternatif 

(1) (2) (3) (4) 

 Kebutuhan material tanah urug 1.741.030,98 m3, sirtu 

36.271,48 m3 dan pasir 1.795,44 m3 dan material 

pendukung lainnya 

keselamatan 

 Peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui 

penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah 

lingkungan, perbaikan pola tanam pada tanaman pangan 

 Peningkatan lahan pertanian lahan basah melalui 

pengembangan sistem jaringan irigasi  

 Pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir dari 

wilayah kabupaten sekitar 

 Pengurangan peninggian medan dengan tanah urug serta 

pemanfataan tanah urug dari dalam kawasan proyek 

sebagai bagian penataan lahan 

2 Jaringan prasarana rel kereta api (reaktivasi rel mati 

KA) 

 Potensi dampak sosial karena kondisi yang ada saat ini 

telah banyak terdapat bangunan baik permukiman 

maupun bangunan lain 

 Perubahan lahan berpotensi 

 Peningkatan limpasan 6.731,42 m3/tahun 

 Penurunan pertanian kering 7,78 hektar 

 Sebagian berada pada kawasan dengan fungsi JE 

Penyediaan Pangan kelas tinggi. 

 Kebutuhan material tanah urug 93.325,06 m3 dan sirtu 

7.777,09 m3 serta material pendukung lainnya 

 Reaktivasi diutamakan pada lahan bukan permukiman 

padat untuk menghindari konflik sosial. Diperlukan kajian 

lapangan rinci untuk penentuan rute final. 

 Perubahan rute reaktivasi untuk meminimalisir dampak 

sosial bagi masyarakat melalu kajian trase yang lebih 

detail. 

 Rute reaktivasi meminimalkan persimpangan sebidang 

untuk menghindari kemacetan dan meningkatkan 

keselamatan 

 Pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan 

jaringan rel dan area resapan untuk menampung limpasan 

air sehingga seluruh air limpasan pada jaringan kereta api 

dapat ditampung. 

 Pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan rel 

sebagai sempadan untuk perlindungan biodiversity dan 

carbon stock. 

 Pemenuhan kebutuhan tanah urug dan sirtu dari wilayah 

kabupaten sekitar 

3 Jaringan prasarana lainnya (Penyelenggaraan 

pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill 

pada TPA di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo 

dan Desa Rejosari Kecamatan Dawe) 

 Potensi menimbulkan dampak bagi sistem air dan tanah 

 Perubahan lahan berpotensi menurunkan lahan 

pertanian kering 22,48 hektar 

 Kebutuhan material tanah urug 134.888,09 m3 serta 

material pendukung lainnya. Kebutuhan tersebut belum 

termasuk untuk kegiatan sanitary landfill 

 Pembangunan TPA harus memenuhi standar teknis 

minimal sanitary landfill termasuk menghindari 

pencemaran tanah, mengelola gas metana dan penyediaan 

IPAL untuk air lindi. 

 Pengelolaan sistem drainase pada lingkungan TPA agar 

tidak bercampur dengan air lindi. 

 Pengurangan sampah pada tingkat sumber melalui 3R baik 
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No. KRP berpotensi pengaruh terhadap kondisi LH Analisis Pengaruh KRP Terhadap LH Alternatif 

(1) (2) (3) (4) 

melalui penyediaan TPS 3R maupun pemanfataan kembali 

sampah rumah tangga.  

 Merubah konsep TPA menjadi TPST (Tempat Pengelolaan 

Sampah Terpadu) melalui teknologi yang dapat mereduksi 

timbulan sampah sehingga juga mampu mengurangi 

kebutuhan tanah urug untuk sanitary landfill 

 Pemisahan sampah pada tingkat sumber sampai dengan 

sistem pengangkutan ke TPA terutama untuk sampah 

organik, non-organik dan B3 agar memudahkan dalam 

proses pengelolaan di TPA 

 Pengembangan RTH di sekitar TPA sebagai fungsi 

penyangga (barier) sekaligus sebagai perlindungan 

biodiversity, carbon stock dan purifikasi udara. 

 Pemenuhan kebutuhan tanah urug dari wilayah kabupaten 

sekitar 

II. RENCANA POLA RUANG  

1. Kawasan Peruntukan Industri  Potensi meningkatkan produksi sampah sebesar 

38.065,5 ton/tahun dan limbah cair baik dari limbah 

domestik (26.191.419,8 m3)  maupun limbah industri 

(36.579.716 m3/tahun)  

 29 % dari total luas rencana kawasan industri berada 

pada JE penyedia pangan tinggi 

 Alih fungsi lahan mengakibatkan  

 Konversi lahan pertanian seluas 1.406 hektar 

berpotensi mengurangi produksi beras sampai 

5.757 ton/ tahun dan  

 berpotensi berkontribusi terhadap emisi GRK  

sebesar 1.374,28  ton CO2e  

 27 % berada pada JE penyedia air tinggi, JE tata air 

tinggi dan JE pemurnian air tinggi.   

 Peningkatan konsumsi air sampai 20,5 juta m3/tahun 

untuk pemenuhan air bersih industri 

 Penurunan ruang terbuka baik hijau maupun non hijau 

sebagai fungsi resapan dengan potensi limpasan 28,45 

juta m3/tahun atau sebesar 42% dari total limpasan 

 Sedangkan rencana pengembangan industri 33% pada 

 Memfasilitasi pengembangan IPAL bagi industri kecil 

yang menghasilkan limbah cair 

 Mewajibkan  industri menengah dan besar untuk 

menyediakan pengolahan limbah cair (IPAL) dan 

membuat TPS LB3 serta bekerja sama dengan pihak ketiga 

untuk mengolah limbah B3 

 Memfasilitasi pengembangan Tempat Pengumpulan LB3 

bagi industri kecil yang menghasilkan LB3 

 Penerapan sistem produksi bersih pada industri untuk 

efisiensi dan mengurangi limbah baik limbah cair maupun 

limbah padat/sampah  

 Mewajibkan industri untuk melakukan 3R pada 

pengelolaan sampah 

 Pengembangan kawasan industri terpadu yang dilengkapi 

infrastruktur yang layak dan berkelanjutan untuk kegiatan 

industri 

 Pengembangan RTH pada masing-masing industri yang 

disisipkan pada rekomendasi ijin lingkungan sebagai 

bagian perlindungan biodiversity, area resapan air dan 

carbon stock 
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(1) (2) (3) (4) 

kawasan rawan bencana banjir dan 10% pada kawasan 

rawan bencana longsor di Kecamatan Kaliwungu 

 Pengurangan lahan dengan JE pengatur iklim tinggi 

hanya 28,7 % atau seluas 1363,18 Ha dan ancaman 

terhadap keanekaragaman hayati ekosistem pertanian 

lahan kering tinggi sebesar 87 % atau 4.142 Ha 

 Pengelolaan drainase dan pengembangan biopori atau 

sumur resapan di kawasan industri dalam upaya 

pengelolaan banjir atau meminimalisir genangan serta 

mengoptimalkan resapan air 

 Pengembangan sistem pemanenan air hujan sebagai upaya 

efisiensi air dan meminimalisir air limpasan 

 Kajian teknis untuk ancaman bahaya longsor dan banjir 

terhadap kegiatan atau bangunan industri di Kecamatan 

Kaliwungu 

 Menghindari pembangunan pada kawasan dengan 

kerentanan bencana yang sangat tinggi khususnya di 

kawasan kec. Kaliwungu. 

 Pembatasan dan pengendalian penggunaan air bawah tanah 

pada kawasan industri untuk menjaga ketersediaan air 

tanah  

 Penyediaan jaringan air bersih sistem perpipaan yang 

bersumber dari air permukaan 

2 Kawasan Pemukiman Perdesaan  Ada 3.347,03 Ha Rencana Permukiman Pedesaan pada 

kemampuan lahan yang kurang sesuai untuk 

peruntukan pemukiman terutama di kelas kemampuan 

VI di Kecamatan Dawe, Gebog, Jekulo dan Undaan 

yang juga rawan bencana. 

 Peningkatan populasi sebesar 1.025.104 pada tahun 

2032 akan berpotensi menghasilkan :  

 meningkatkan produksi sampah sebesar 

187.081,48 ton/tahun dan  

 menghasilkan limbah cair domestik sebesar 

26.191.419,8 m3/tahun 

 Kebutuhan air untuk pemukiman cukup besar 

hingga 37.416.314 m3/tahun 

 Perubahan ruang tersebut juga berpotensi 

 Menurunkan ruang terbuka baik hijau maupun non 

hijau sebagai fungsi resapan dengan potensi 

limpasan 12,5 juta m3/tahun 

 Mengonversi lahan pertanian seluas 521 hektar 

berpotensi mengurangi produksi beras sampai 

 Pengurangan rencana kawasan permukiman perdesaan 

pada area di kelas kemampuan lahan VI 

 Pembatasan pengembangan kawasan permukiman pada 

kawasan rawan bencana 

 Kajian lebih rinci untuk tingkat longsor dengan skala yang 

lebih detail untuk menentukan kekuatan daya tampung 

lahan terhadap bangunan 

 Pengembangan sistem peringatan dini dan mitigasi 

bencana pada kawasan permukiman perdesaan rawan 

bencana longsor dan banjir. 

 Pengelolaan sampah melalui TPS 3R dan pengurangan 

pada sumbernya dan dapat dilakukan pengintegrasian 

pengomposan  

 Peningkatan layanan sampah sampai perdesaan dari 

sumber serta penyediaan fasilitas penanganan sampah 

seperti TPS, TPST dan TPS 3R 

 Pengelolaan limbah cair melalui septik tank ramah 

lingkungan di masing-masing rumah dan secara reguler 

dibuang ke IPLT 
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2.123 ton/ tahun.  

 Ada sekitar ± 90 Ha hutan yang akan berubah 

menjadi pemukiman pedesaan yang terjadi di 

Kecamatan Gebog dan Dawe 

 Mengonversi tutupan lahan yang berpotensi 

berkontribusi terhadap emisi GRK sekitar 

77.739,25 ton CO2e  

 Ancaman penurunan kualitas keanekaragaman 

hayati pada RTH dan zona pertanian  

 Pada kawasan pengembangan pemukiman pedesaan 

eksisting 21% pada kawasan rawan bencana banjir dan 

3% pada kawasan rawan bencana longsor.  

 Sedangkan pada rencana pengembangan pemukiman 

pedesaan 17% pada kawasan rawan bencana banjir dan 

9% pada kawasan rawan bencana longsor. 

 Dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus  ada 91 

desa/kelurahan pada kategori daerah yang cukup rentan 

terhadap dampak perubahan iklim 

 Pembuatan sumur resapan dan pemanenan air hujan di 

masing-masing rumah sehingga air limpasan akibat 

perubahan lahan secara maksimal dapat ditampung atau 

diresapkan. 

 Penerapan koefisien dasar bangunan yang kecil dan 

peningkatan koefisien dasar hijau yang tinggi 

 Peningkatan tutupan vegetasi pada lahan kebun campur 

atau hutan rakyat sebagai bagian dari perlindungan 

keanekaragaman hayati, kawasan resapan dan carbon 

stock. 

 Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap 

bencana banjir dan longsor akibat meningkatnya dampak 

perubahan iklim 

 Perubahan rencana pengembangan permukiman pada 

kawasan hutan 

 Menghindari penggunaan lahan sawah irigasi teknis untuk 

kegiatan terbangun. 

 Penggantian sawah lahan basah untuk memenuhi luasan 

kebutuhan yang direncanakan melalui peningkatan 

jaringan irigasi pada pertanian lahan kering 

3. Kawasan Permukiman Perkotaan  Peningkatan populasi sebesar 1.025.104 pada tahun 

2032 akan meningkatkan kebutuhan ruang dan akan ;  

 meningkatkan produksi sampah sebesar 

187.081,48 ton/tahun dan  

 menghasilkan limbah cair domestik sebesar 

26.191.419,8 m3/tahun 

 Kebutuhan air untuk pemukiman cukup besar 

hingga 37.416.314 m3/tahun 

 Perubahan ruang tersebut juga berpotensi 

 Menurunkan ruang terbuka baik hijau maupun non 

hijau sebagai fungsi resapan dengan potensi 

limpasan 26,7 juta m3/tahun 

 Mengonversi lahan pertanian seluas 1.989,5 

hektar berpotensi mengurangi produksi beras 

sampai  8.142 ton/ tahun.  

 Mengonversi tutupan lahan yang berpotensi 

 Pengelolaan sampah melalui TPS 3R dan pengurangan 

pada sumber dapat dilakukan pengintegrasian 

pengomposan dengan pertanian perkotaan. 

 Pemisahan sampah dari sumber sampai dengan 

pengangkutan menuju TPA serta peningkatan layanan 

sampah  

 Pengelolaan limbah cair melalui IPAL komunal maupun 

terpusat pada permukiman perkotaan 

 Pembuatan biopori dan pemanenan air hujan di masing-

masing rumah sehingga seluruh air limpasan akibat 

perubahan lahan dapat ditampung atau diresapkan. 

 Pengelolaan drainase dan pembuatan sumur resapan di 

area kawasan permukiman perkotaan padat untuk 

meminimalisir air limpasan dan mengoptimalkan resapan 

air 

 Pengembangan kegiatan urban farming (pertanian 
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berkontribusi terhadap emisi GRK sekitar 

16,774,58 ton CO2e  

 Ancaman terhadap keanekaragaman hayati 

ekosistem pertanian lahan kering tinggi sebesar 

42,34%  

 42 % dari total luas rencana kawasan permukiman 

Perkotaan berada pada JE penyedia pangan tinggi, 41% 

berada pada JE penyedia air tinggi dan 40 % berada 

pada JE tata air tinggi serta 41% berada pada JE tata air 

tinggi 

 Pengurangan lahan pada lahan dengan JE pengatur 

iklim tinggi sebesar 40,7% 

 Dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus  ada 91 

desa/kelurahan pada kategori daerah yang cukup rentan 

terhadap perubahan iklim 

perkotaan) pada kawasan permukiman dengan kepadatan 

tinggi dan sedang untuk penyediaan pangan cadangan dan 

pelestarian kehati 

 Pengembangan hutan kota  melalui pengaturan Koefisien 

Dasar Hijau sebagai bagian perlindungan biodiversity, 

ruang publik, area resapan air dan carbon stock. 

 Perubahan lokasi rencana permukiman yang berada pada 

JE biodiversity tinggi 

 Penggantian sawah lahan basah untuk memenuhi luasan 

kebutuhan yang direncanakan dan mengganti kawasan 

permukiman perkotaan dengan JE pangan tinggi melalui 

peningkatan jaringan irigasi pada pertanian lahan kering 

 Menghindari penggunaan lahan sawah irigasi teknis untuk 

kegiatan terbangun. 

 Pengembangan permukiman vertikal terutama pada 

kawasan perkotaan dan di sekitar kawasan industri untuk 

meminimalisir konversi lahan pertanian maupun lahan 

terbuka lainnya 

 Penyediaan jaringan air bersih perpipaan yang bersumber 

dari air permukaan yang dapat memenuhi seluruh kawasan 

permukiman perkotaan 

 Pembatasan pemanfaatan air bawah tanah dan 

menyediakan air bersih dari air permukaan untuk 

memenuhi kebutuhan yang besar akibat pengembangan 

permukiman. 

 Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap 

bencana banjir dan longsor akibat meningkatnya dampak 

perubahan iklim 

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan  Berpotensi meningkatkan lahan kritis apabila 

penambangan tidak dilakukan secara benar (tidak 

mengembalikan lagi lapisan top soil) terutama pada 

Penambangan Tanpa Izin. 

 Mengakibatkan polusi udara dari debu yang 

ditimbulkan pada saat penambangan serta penurunan 

kualitas air khususnya tingginya kekeruhan dan zat 

padat terlarut 

 Perlu disusun lebih rinci tentang kawasan tambang yang 

direncanakan untuk dimanfaatkan dan untuk pencadangan 

sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundangan 

yang berlaku 

 Penyusunan prioritas dan target pemanfaatan bahan galian 

dengan berbasis area dan dibuat dalam pemetaan yang 

lebih rinci sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi izin 

usaha pertambangan. 
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 Berkurangnya fungsi resapan air apabila tata guna 

lahan eksisting berada di area catchment area dengan 

tutupan vegetasi yang rapat 

 Perubahan bentang alam dapat pula mengakibatkan ada 

aliran sungai yang terputus 

 Rencana kawasan pertambangan di Kabupaten Kudus 

berpotensi merubah penggunaan lahan sebagian besar 

ada di lahan sawah sekitar 22% atau 24 Ha, kemudian 

di kawasan kebun dan kebun campur total sebanyak 

30% dan di kawasan hutan sebanyak 10%.  

 Struktur tanah tidak stabil sehingga dapat menimbulkan 

tanah longsor 

 Kawasan pertambangan akan mengakibatkan 

kerusakan ekosistem sehingga berpengaruh pada 

kelestarian keanekaragaman hayati 

 Prioritas pemanfaatan bahan galian untuk pembangunan 

kepentingan umum terutama tanah urug dan pasir sungai.  

 Penyusunan prioritas lokasi pemanfaatan bahan galian 

sampai 2032 sesuai peraturan yang berlaku dengan 

pertimbangan menghindari potensi terjadinya konflik 

pemanfaatan ruang, dampak lingkungan yang besar dan 

konflik sosial. 

 Bekerja sama dengan provinsi dan melibatkan masyarakat 

untuk melakukan pengawasan dan penindakan kegiatan 

pemanfaatan bahan galian liar dan tidak sesuai dengan 

ketentuan yang diatur oleh peraturan, serta melakukan 

reklamasi atau perbaikan lahan akibat kegiatan 

pertambangan 

 Pemberian izin usaha pertambangan harus termasuk 

kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat 

serta konservasi dan perlindungan lingkungan 

 Pengelolaan kegiatan pertambangan sesuai proses 

perizinan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku 

 Pemberian izin usaha pertambangan perlu didasarkan pada 

kajian trade-off untuk membandingkan nilai biaya dan 

manfaat dibandingkan dengan nilai risiko dan manfaat 

dengan mempertimbangkan aspek-aspek secara riil. Hal ini 

penting dalam memberikan penilaian pada dampak pada 

masa yang akan datang dan juga membandingkan dengan 

kondisi eksisting apakah dapat membuat perubahan lebih 

baik atau justru lebih buruk. 

 Penanganan permasalahan dampak sosial yang diakibatkan 

dari permasalahan tambang 

5 Kumulatif KRP Pola Ruang  Daya Dukung Pangan berpotensi turun dari 1,06 

(sedang) pada 2017 menjadi 0,78 (buruk/ terlampaui) 

 Daya Dukung Bangunan pada kawasan perkotaan 

terlampaui terutama di Kecamatan Kudus 

 DD Air tanpa pemanfataan CAT hanya 0,81 

(terlampaui) sedangkan dengan CAT menjadi 1,03 

(sedang) 

 Peningkatan timbulan sampah dari 157.242 ton/ tahun 

 Peningkatan produktivitas pertanian dan peningkatan 

jaringan irigasi pada pertanian lahan kering agar 

meningkatkan produksi pertanian 

 Diversifikasi pangan bagi masyarakat untuk menurunkan 

konsumsi pangan pokok 

 Peningkatan daya dukung bangunan pada perkotaan perlu 

disikapi dengan pengurangan alokasi rencana ruang untuk 

kegiatan budidaya lahan terbangun dan mendorong 
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No. KRP berpotensi pengaruh terhadap kondisi LH Analisis Pengaruh KRP Terhadap LH Alternatif 

(1) (2) (3) (4) 

menjadi 187.081 ton/tahun pada 2032 

 Peningkatan limbah cair mencapai 26,19 juta m3/tahun 

dari rumah tangga dan 36,58 juta m3/tahun dari 

industri 

 Emisi GRK naik rata-rata 3,52% dengan kontribusi 

terbesar dari penggunaan energi transportasi 

 Ancaman peningkatan risiko bencana kekeringan dan 

banjir serta menurunnya daya tampung sungai yang 

mengancam kualitas air permukaan 

bangunan vertikal terutama pada permukiman kepadatan 

tinggi. 

 Pembuatan daerah-daerah tangkapan air hujan terutama di 

kawasan perkotaan (embung, kolam retensi, bangunan 

pemanenan air hujan) untuk dimanfaatkan sebagai sumber 

air baku dan meningkatkan resapan air 

 Pengembangan sistem penyediaan air bersih regional yang 

bersumber dari daerah di sekitar Kabupaten Kudus. 

 Penetapan dan penguasan kawasan lindung sempadan mata 

air sesuai ketentuan yang berlaku oleh pemerintah sebagai 

bagian dari perlindungan sumber daya air 

 Pengembangan transportasi massal yang memiliki 

konektivitas antar moda 

 Manajemen parkir melalui pengembangan sistem 

perparkiran yang baik di kawasan perkotaan dan kawasan 

industri. 

 Merubah konsep TPA menjadi TPST (Tempat Pengelolaan 

Sampah Terpadu) melalui teknologi yang dapat mereduksi 

timbulan sampah sehingga juga mampu mengurangi 

kebutuhan tanah urug untuk sanitary landfill 

 Pemisahan sampah pada tingkat sumber sampai dengan 

sistem pengangkutan ke TPA terutama untuk sampah 

organik, non-organik dan B3 agar memudahkan dalam 

proses pengelolaan di TPA 

 Pengurangan sampah melalui bank sampah, TPS 3R dan 

TPST  

 Pembangunan IPAL komunal atau skala kawasan untuk 

rumah tangga pada kawasan perkotaan dan penyediaan 

septik tank beserta fasilitas IPLT untuk penanganan 

limbah domestik di perdesaan. 

 Pengembangan energi terbarukan dengan memanfaatkan 

potensi kawasan perkotaan terutama dari sektor limbah 

sehingga dapat menurunkan emisi GRK baik dari sektor 

energi dan juga dari air limbah dan sampah 

 Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan 

kawasan lindung untuk meningkatkan kerapatan vegetasi 
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No. KRP berpotensi pengaruh terhadap kondisi LH Analisis Pengaruh KRP Terhadap LH Alternatif 

(1) (2) (3) (4) 

 Pengembangan sistem peringan dini dan peningkatan 

kapasitas adaptasi pada wilayah yang rawan bencana 

kekeringan dan banjir. 

 Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(RPPLH) sebagai acuan kebijakan dan strategi pengelolaan 

lingkungan hidup 

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019 
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                                                                     Bab VI 

Rekomendasi Perbaikan Untuk Pengambilan 

Keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program 

(KRP) yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan 

Berkelanjutan 
 
 
 

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan dalam penyempurnaan Muatan 

KRP Revisi RTRW Kabupaten Kudus 2012 – 2032 didasarkan pada alternatif penyempurnaan 

KRP yang telah disusun sebelumnya. Rekomendasi terdiri dari (1) kebijakan tata ruang yang 

menyangkut tujuan penataan ruang; (2) rekomendasi terkait dengan KRP Struktur Ruang yang 

meliputi rencana sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan prasarana lainnya yaitu 

sistem jaringan persampahan; (3) pengembangan rencana pola ruang yang meliputi KRP rencana 

kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri dan kawasan permukiman. 

Sesuai Permen LHK No. 69 tahun 2017 pemilihan alternatif untuk menjadi rekomendasi dan 

integrasi harus mempertimbangkan 6 muatan.  

 

 

6.1. Rekomendasi Perbaikan KRP 

Rekomendasi untuk pengambilan keputusan dalam penyempurnaan Muatan KRP Revisi 

RTRW Kabupaten Kudus 2012 – 2032 didasarkan pada alternatif penyempurnaan KRP yang 

telah disusun sebelumnya. Rekomendasi terdiri dari (1) kebijakan tata ruang yang menyangkut 

tujuan penataan ruang; (2) rekomendasi terkait dengan KRP Struktur Ruang yang meliputi 

rencana sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan prasarana lainnya yaitu sistem 

jaringan persampahan; (3) pengembangan rencana pola ruang yang meliputi KRP rencana 

kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri dan kawasan permukiman. 

Sesuai dengan Permen LHK No. 69 tahun 2017 pemilihan alternatif untuk menjadi rekomendasi 

dan integrasi harus mempertimbangkan 6 muatan. Berikut adalah matriks muatan yang menjadi 

pertimbangan pemilihan alternatif serta prinsip dalam penyusunan rekomendasi. 

 

Tabel 6.1. Pertimbangan Pemilihan Rekomendasi 

Pertimbangan Muatan KRP Berpengaruh Prinsip Pemilihan Rekomendasi 

(1) (2) (3) 

A. Kebijakan 

Nasional yang 

harus diamankan 

• Reaktivasi Jalur Kereta 

Api Semarang – 

Rembang 

• Jalan tol Semarang – 

Tuban 

Rencana reaktivasi jalur kereta api dan jalan tol Semarang 

– Tuban merupakan bagian dari program nasional, prinsip 

pemilihan alternatifnya : 

• harus direncanakan meskipun akan diwujudkan dalam 

waktu yang belum ditentukan. Hal ini karena telah 

tertuang dalam rencana nasional dan juga dalam Revisi 

RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2029 

• prinsip reaktivasi adalah memanfaatkan jalur lama 
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Pertimbangan Muatan KRP Berpengaruh Prinsip Pemilihan Rekomendasi 

(1) (2) (3) 

secara maksimal, sedangkan pada jalur-jalur yang telah 

menjadi kawasan terbangun dan rawan bencana tinggi 

serta berpotensi menimbulkan konflik tinggi maka 

dapat mencari alternatif rute yang mungkin sesuai 

kriteria teknis jalur kereta api 

• prinsip dalam pembangunan tol adalah dalam 

menentukan trase final akan dilakukan lebih teknis dan 

melakukan survei lebih detail dengan memprioritaskan 

faktor pembebasan lahan yang lebih mudah dan murah 

dan konektivitas antara trase dari Kabupaten Demak 

dan juga Kabupaten Pati yang menjadi bagian dari satu 

kesatuan rute. 

B. Situasi sosial 

politik 

 

 

Letaknya yang strategis dan 

adanya kecenderungan 

perkembangan industri 

sebagai pilihan kebijakan 

pemerintah dibandingkan 

dengan pertanian 

Letak Kudus yang strategis sebagai pusat kegiatan akan 

menimbulkan daya tarik bagi kegiatan ekonomi terutama 

industri. Prinsip pemilihan alternatif: 

• Pengelolaan industri yang inklusif yang 

mempertimbangkan aspek lingkungan, menurunkan 

kemiskinan dan memanfaatkan bahan baku lokal harus 

menjadi dasar bagi pengembangan industri. 

• Industri yang hanya memanfaatkan sumber daya 

manusia yang murah dan air yang tidak berkelanjutan 

serta meninggalkan beban cemar baik limbah cair, padat 

maupun udara hanya akan memperburuk kondisi sosial, 

ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang. 

Footloose industri di atas merupakan industri yang 

dapat ditempatkan di lokasi mana pun tanpa efek dari 

faktor-faktor seperti sumber daya atau transportasi yang 

hanya mempertimbangkan biaya produksi murah pada 

suatu wilayah. 

C. Kapasitas 

kelembagaan 

pemerintah 

Adanya kewenangan yang 

berjenjang antara pemerintah 

pusat, provinsi dan 

kabupaten dalam penentuan 

infrastruktur dan 

pertambangan 

Pengaturan tata ruang harus mampu memfasilitasi berbagai 

kepentingan dan kewenangan dan juga kepentingan 

stakeholder lainnya. Pemerintah kabupaten menjadi 

fasilitator dan mediator penting dalam memfasilitasi 

seluruh kepentingan sehingga pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan harus dapat mengutamakan 

kepentingan publik yang lebih luas dan meminimalkan 

dampak terutama sosial dan lingkungan yang sering 

terabaikan. 

D. Kapasitas dan 

kesadaran 

masyarakat 

Peningkatan industri dan 

permukiman akan 

meningkatkan limbah yang 

secara kumulatif akan 

mengancam daya dukung 

dan daya tampung 

lingkungan terutama air 

Pengelolaan limbah tidak hanya diarahkan untuk kegiatan 

industri tetapi juga perlu diarahkan pada pengelolaan 

limbah cair rumah tangga masih belum menjadi keharusan 

dan juga limbah padat (sampah) di kawasan pedesaan. 

Prinsip pemilihan alternatif: 

• Pengelolaan limbah rumah tangga didorong sebagai 

percontohan pada kawasan permukiman baru. 

• Pengelolaan persampahan pada kawasan perkotaan 

harus mencapai 100% layanan. 

• Perlu adanya pengendalian dan pembatasan kegiatan 
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Pertimbangan Muatan KRP Berpengaruh Prinsip Pemilihan Rekomendasi 

(1) (2) (3) 

industri baik besar maupun kecil pada kawasan 

perkotaan karena akan sulit dikendalikan dalam 

pengelolaan limbahnya. 

E. Kesadaran, 

ketaatan dan 

keterlibatan dunia 

Seluruh KRP berkontribusi 

dan tidak bertentangan 

dengan isu dunia yang mana 

Indonesia berkomitmen 

menjadi bagian dari Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs) dan Pengurangan 

emisi GRK (Protokol Kyoto 

dan Paris Agreement) 

Pembangunan berkelanjutan secara prinsip adalah adanya 

keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan agar 

keberlanjutan dapat tercapai di semua sektor kehidupan 

penting manusia. Prinsip pemilihan alternatif: 

• Berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

penting seperti kemiskinan, kesehatan, menghilangkan 

kelaparan melalui pertanian berkelanjutan, ketersediaan 

air, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, 

infrastruktur yang tangguh, permukiman berkelanjutan, 

mengatasi perubahan iklim, restorasi ekosistem. 

• Berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK melalui 

energi, lahan termasuk pertanian dan limbah. 

• Pertimbangan dalam pengaturan RTH tidak sebatas 

memenuhi kewajiban 30% tetapi juga secara kualitas 

dapat menjawab kebutuhan sebagai fungsi ekologis, 

hidrologi dan sosial. 

F. Kondisi pasar dan 

potensi investasi 

Pengembangan industri dan 

sarana pendukung termasuk 

permukiman di Kabupaten 

Kudus mengalami tren 

peningkatan 

Pengembangan kawasan peruntukan industri dibutuhkan 

untuk pengembangan ekonomi baik Kabupaten Kudus, 

provinsi dan nasional. Kudus memiliki potensi 

pengembangan industri karena ketersediaan sumber daya 

manusia dan juga letaknya yang strategis dan mendekati 

kawasan industri nasional Kendal – Semarang – Demak 

yang menjadi peluang investasi. Prinsip pemilihan 

alternatif: 

• Pengelolaan lingkungan yang baik tidak menghambat 

investasi begitu juga sebaliknya bahwa perkembangan 

investasi harus dikendalikan dengan prinsip-prinsip 

lingkungan yang berkelanjutan 

• Pengelolaan lingkungan harus berorientasi pada 

kawasan bukan hanya pada single bangunan atau 

kegiatan. Pendekatan tersebut selalu memperhitungkan 

dampak dan kebutuhan kumulatif wilayah dibandingkan 

hanya kebutuhan dan dampak masing-masing bangunan 

atau kegiatan. 

• Pengembangan jaringan prasarana harus mendahului 

pengembangan bangunan-bangunan yang akan 

dikembangkan untuk mengantisipasi permasalahan 

pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih luas. 

Sumber : Analisis, 2018 

 

6.1.1. Kebijakan dan Strategi Tata Ruang 

Tujuan penataan ruang merupakan arahan perwujudan ruang wilayah yang ingin dicapai 

pada masa yang akan datang. Arah tindakan untuk mencapai tujuan penataan ruang selanjutnya 

dijabarkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah. Selanjutnya kebijakan dijabarkan dalam 
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strategi penataan ruang yang merupakan langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

A.  Tujuan Tata Ruang 

Tujuan penataan ruang Kabupaten Kudus diarahkan untuk mewujudkan ruang berbasis 

industri yang didukung sektor pertanian, pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan. 

Beberapa rekomendasi yang dapat ditambahkan dan menjadi pertimbangan antara lain adalah: 

1. Sektor industri yang dikembangkan harus inklusif yang artinya memprioritaskan bahan baku 

lokal, berwawasan lingkungan serta berkontribusi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus.  

2. Sinergis antara kegiatan pertanian dan industri harus dikembangkan agar menciptakan 

keseimbangan pengelolaan sumber daya dan kerjasama yang berkelanjutan. Industri yang 

memiliki keterkaitan dengan sumber daya lokal khususnya pertanian untuk bahan baku akan 

menciptakan keberlanjutan industri tersebut dan juga keberlanjutan kegiatan pertanian. 

3. Perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam tujuan 

penataan ruang sehingga perlu ditambahkan penjelasan terkait dengan keberlanjutan tidak 

hanya pada aspek sumber daya alamnya saja tetapi juga keseluruhan aktivitas industri, 

pertanian serta pariwisata yang menjadi basis ekonomi Kabupaten Kudus. Sesuai dengan UU 

32/2009 makna berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek 

lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin 

keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 

generasi masa kini dan generasi masa depan. 

 

 

B. Kebijakan dan Strategi 

Rekomendasi ke dalam kebijakan dan strategi meliputi struktur ruang dan pola ruang yang 

didasarkan pada kajian dampak dalam KLHS ini adalah: 

1. Pengembangan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi (industri, pertanian 

dan pariwisata) serta kebutuhan dasar masyarakat harus berprinsip pada prasarana yang 

berkualitas, andal dan berkelanjutan. Berkualitas bermakna bahwa secara fungsi dapat 

memberikan kelancaran pada kegiatan ekonomi maupun kebutuhan dasar masyarakat. Andal 

bermakna bahwa prasarana dapat diandalkan pada situasi apa pun terutama dalam 

mengantisipasi atau menghadapi ancaman risiko bencana alam maupun perubahan iklim. 

Sedangkan berkelanjutan artinya mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial maupun 

ekonomi. Dengan demikian beberapa strategi dalam kebijakan prasaran wilayah perlu 

dikembangkan strategi 

a. Meningkatkan kualitas sistem transportasi yang dapat menjamin kelancaran distribusi 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

b. Mengembangkan sistem transportasi yang terpadu untuk meningkatkan kemampuan 

transportasi secara baik efektif dan efisien 

c. Meningkatkan kualitas sistem penyediaan persampahan yang memiliki orientasi pada 

pengurangan sampah 

2. Sesuai dengan daya dukung lahan maka pengembangan bangunan pada kawasan bencana 

dilakukan melalui kajian teknis untuk mendapatkan teknologi yang tepat dalam rangka 
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menghindari kerugian (mitigasi) akibat bencana yang terjadi. Oleh sebab itu dalam strategi 

tersebut perlu ditambahkan dalam strategi kegiatan budidaya permukiman. 

3. Kawasan lindung harus dipastikan memiliki fungsi sebagai perlindungan dengan kualitas 

tutupan lahan yang sesuai dengan fungsi perlindungan yang diharapkan. Oleh sebab itu 

kegiatan budidaya terutama permukiman yang berada di kawasan lindung harus dibatasi dan 

dipindahkan secara bertahap.  

4. Kebijakan dalam pengembangan industri diarahkan pada industri yang inklusif dan 

berkelanjutan sesuai dengan tujuan dalam penataan ruang. Beberapa strategi untuk 

mendukung kebijakan tersebut adalah : 

a. Mengembangkan industri yang memanfaatkan bahan baku lokal 

b. Mengembangkan industri yang ramah lingkungan 

5. Pengembangan kawasan permukiman juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup 

terutama pada kawasan perkotaan dengan mendorong pengembangan ruang terbuka hijau 

serta kualitas lingkungan yang lebih baik. Selain itu perkembangan permukiman baik 

perkotaan maupun perdesaan harus memanfaatkan lahan secara efisien agar ruang terbuka 

bagi pengembangan pembangunan pada masa yang akan datang tetap tersedia. Beberapa 

strategi yang perlu dikembangkan adalah : 

a. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 

b. Mengembangkan ruang terbuka hijau perkotaan baik pada kawasan permukiman, 

kawasan fungsi lindung maupun pada kawasan sempadan jaringan infrastruktur 

terutama jaringan transportasi 

c. Mendorong pengembangan permukiman perkotaan yang padu atau rapat 

(compact) untuk menghindari perkembangan secara horizontal (city wide) 

6. Kebijakan pemanfataan pertambangan terutama bahan galian harus dilakukan secara 

berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Kebijakan tersebut penting 

diterapkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bahan galian untuk pembangunan tetapi di 

sisi lain juga mencegah dampak kerusakan lingkungan. Beberapa strategi penting dalam 

pemanfataan pertambangan adalah : 

a. Mengendalikan produksi pertambangan dalam rangka konservasi 

b. Menertibkan kegiatan penambangan tanpa izin 

c. Meningkatkan recovery kegiatan penambangan 

d. Pengelolaan pertambangan yang berkontribusi terhadap sosial, ekonomi dan 

kelembagaan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pertambangan 

e. Mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan pemerintah 

provinsi dalam menerapkan kegiatan pertambangan berkelanjutan dan menjaga 

kualitas lingkungan hidup. 

 

6.1.2. Pengembangan Struktur Ruang 

Rekomendasi KLHS untuk penyempurnaan pada KRP struktur ruang meliputi: 

1. Rencana Jalan Lingkar: 

a. Perencanaan Awal : Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten yaitu Jalan Lingkar Utara 

– Timur Kudus dan jalan Lingkar Mijen – Klumpit. Rekomendasi KLHS yaitu sebagai 

berikut: 
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1) Membangun sistem drainase yang terintegrasi dengan jaringan jalan, menyediakan 

kolam retensi dan sumur resapan untuk menampung limpasan air sehingga seluruh air 

limpasan pada jaringan jalan dapat ditampung dan dimanfaatkan. 

2) Melakukan pengembangan jalur hijau sebagai sempadan serta peningkatan tutupan 

vegetasi pada lahan kebun campur di sepanjang jaringan jalan untuk perlindungan 

biodiversity, carbon stock dan purifikasi udara. 

3) Efisiensi material tanah urug melalui proses penataan lahan dan pemenuhan 

kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir dari wilayah kabupaten sekitar 

4) Pada rute rencana jalan lingkar awal memiliki dampak lingkungan lebih kecil 

dibandingkan dengan rute alternatif jalan lingkar. 

b. Alternatif Rute : Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten yaitu Jalan Lingkar Utara – 

Timur Kudus dan jalan Lingkar Mijen – Klumpit. Rekomendasi KLHS yaitu sebagai 

berikut: 

1) Membangun sistem drainase yang terintegrasi dengan jaringan jalan, menyediakan 

kolam retensi dan sumur resapan untuk menampung limpasan air sehingga seluruh air 

limpasan pada jaringan jalan dapat ditampung dan dimanfaatkan. 

2) Melakukan pengembangan jalur hijau sebagai sempadan serta peningkatan tutupan 

vegetasi pada lahan kebun campur di sepanjang jaringan jalan untuk perlindungan 

biodiversity, carbon stock dan purifikasi udara. 

3) Efisiensi material tanah urug melalui proses penataan lahan dan pemenuhan 

kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir dari wilayah kabupaten sekitar 

4) Pada rute rencana jalan lingkar awal memiliki dampak lingkungan lebih kecil 

dibandingkan dengan rute alternatif jalan lingkar. 

 

2. Jaringan prasarana jalan : Pengembangan jalan bebas tol Demak – Tuban 

Rekomendasi KLHS yaitu sebagai berikut: 

a. Pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan jaringan jalan, penyediaan kolam 

retensi dan sumur resapan untuk menampung limpasan air sehingga seluruh air limpasan 

pada jaringan jalan dapat ditampung dan dimanfaatkan. 

b. Pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan tol sebagai sempadan untuk 

perlindungan biodiversity, carbon stock dan purifikasi udara. 

c. Pembuatan jalan penghubung (underpass, overpass) untuk menghubungkan kelompok 

sosial yang terbelah jalan tol 

d. Pengurangan peninggian medan dan pemanfataan tanah urug melalui penataan lahan 

dalam kawasan proyek. 

 

3. Jaringan prasarana rel kereta api (reaktivasi rel mati KA) 

Rekomendasi KLHS yaitu sebagai berikut: 

a. Reaktivasi diutamakan pada lahan bukan permukiman padat untuk menghindari konflik 

sosial. Diperlukan kajian lapangan rinci untuk penentuan rute final. 

b. Pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan jaringan rel dan area resapan 

untuk menampung limpasan air sehingga seluruh air limpasan pada jaringan kereta api 

dapat ditampung. 
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c. Rute reaktivasi meminimalkan persimpangan sebidang untuk menghindari kemacetan dan 

meningkatkan keselamatan 

d. Pengembangan RTH di sepanjang jaringan rel sebagai sempadan untuk perlindungan 

biodiversity dan carbon stock. 

e. Pemenuhan kebutuhan tanah urug dan sirtu dari wilayah kabupaten sekitar. 

 

4. Jaringan prasarana lainnya (Penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan sistem 

sanitary landfill pada TPA di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo dan Desa Rejosari 

Kecamatan Dawe) 

Rekomendasi KLHS yaitu sebagai berikut: 

a. Mengubah konsep TPA menjadi TPST dengan pilihan teknologi layak untuk 

pengurangan sampah. 

b. Pemilahan dan pengurangan sampah pada tingkat sumber serta sistem pengangkutannya 

menjadi minimal 3 jenis untuk memudahkan pengelolaan sampah pada TPST 

c. Pengelolaan sistem drainase pada lingkungan TPA agar tidak bercampur dengan air lindi 

dan mencemari badan air dan tanah. 

d. Pengembangan RTH di sekitar TPA sebagai barier sekaligus untuk perlindungan 

biodiversity, carbon stock dan purifikasi udara. 

 

6.1.3. Pengembangan Pola Ruang 

Rekomendasi KLHS untuk penyempurnaan pada KRP pola ruang meliputi: 

1. Kawasan Peruntukan Industri 

Rekomendasi KLHS yaitu sebagai berikut: 

a. Mewajibkan  industri menengah dan besar dan memfasilitasi industri kecil untuk pengolahan limbah cair 

(IPAL) 

b. Membuat TPS LB3 dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengolah limbah B3 

c. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu yang dilengkapi infrastruktur yang layak dan 

berkelanjutan untuk kegiatan industri 

d. Mewajibkan industri untuk melakukan 3R pada pengelolaan sampah diintegrasikan dengan pengomposan 

e. Pengembangan RTH pada masing-masing industri yang disisipkan pada rekomendasi ijin lingkungan 

sebagai bagian perlindungan biodiversity, area resapan air dan carbon stock 

f. Pengelolaan air limpasan melalaui sumur resapan dan pemanenan air hujan di kawasan peruntukan industri 

untuk konservasi air dan pemanfataan untuk non air minum 

g. Penyediaan jaringan air bersih perpipaan yang bersumber dari air permukaan serta pembatasan penggunaan 

air bawah tanah 

 
2. Kawasan Pemukiman Perdesaan 

Rekomendasi KLHS yaitu sebagai berikut: 

a. Pengelolaan limbah cair melalui septik tank ramah lingkungan di masing-masing rumah 

dan secara reguler dibuang ke IPLT 

b. Pengelolaan sampah dengan peningkatan layanan sampah sampai pedesaan melalui TPS 

3R dan pengurangan pada sumbernya dan dapat dilakukan pengintegrasian pengomposan 

c. Pembuatan sumur resapan dan pemanenan air hujan di masing-masing rumah sehingga 

seluruh air limpasan akibat perubahan lahan dapat ditampung atau diresapkan. 
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d. Penerapan koefisien dasar bangunan yang kecil dan peningkatan koefisien dasar hijau 

yang tinggi 

e. Peningkatan tutupan vegetasi pada lahan kebun campur atau hutan rakyat sebagai bagian 

dari perlindungan keanekaragaman hayati, kawasan resapan dan carbon stock. 

f. Kajian lebih rinci untuk tingkat longsor dengan skala yang lebih detail untuk menentukan 

kekuatan daya tampung lahan terhadap bangunan 

g. Pengembangan sistem peringatan dini dan kapasitas adaptasi perubahan iklim pada 

kawasan rawan bencana banjir dan tanah longsor di kawasan permukiman perdesaan. 

h. Pembatasan pengembangan kawasan permukiman pada kawasan rawan bencana dan 

kawasan hutan 

i. Peningkatan jaringan irigasi pada kawasan pertanian lahan kering untuk meningkatkan 

produksi pertanian 

 

3. Kawasan Permukiman Perkotaan 

Rekomendasi KLHS yaitu sebagai berikut: 

a. Pengelolaan sampah dan peningkatan layanan sampah melalui TPS 3R dan pengurangan 

pada sumber dapat dilakukan pengintegrasian pengomposan dengan urban farming. 

b. Pengelolaan limbah cair melalui IPAL komunal maupun terpusat pada permukiman 

perkotaan. 

c. Pembuatan biopori dan pemanenan air hujan di masing-masing rumah sehingga seluruh 

air limpasan akibat perubahan lahan dapat ditampung atau diresapkan. 

d. Pengelolaan drainase dan pembuatan sumur resapan di area kawasan permukiman 

perkotaan padat untuk meminimalisir air limpasan dan mengoptimalkan resapan air. 

e. Pengembangan hutan kota  melalui pengaturan Koefisien Dasar Hijau sebagai bagian 

perlindungan biodiversity, ruang publik, area resapan air dan carbon stock. 

f. Penggantian sawah lahan basah untuk memenuhi luasan kebutuhan yang direncanakan 

dan mengganti kawasan permukiman perkotaan dengan JE pangan tinggi melalui 

peningkatan jaringan irigasi pada pertanian lahan kering. 

g. Pengembangan permukiman vertikal terutama pada kawasan perkotaan dan di sekitar 

kawasan peruntukan industri untuk meminimalisir konversi lahan pertanian maupun 

lahan terbuka lainnya. 

h. Penyediaan jaringan air bersih perpipaan yang bersumber dari air permukaan yang dapat 

memenuhi seluruh kawasan permukiman perkotaan. 

i. Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir dan longsor akibat 

meningkatnya dampak perubahan iklim. 

 

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan 

Rekomendasi KLHS yaitu sebagai berikut: 

a. Perlu disusun lebih rinci tentang kawasan tambang yang direncanakan untuk 

dimanfaatkan dan untuk pencadangan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku. 

b. Prioritas pemanfaatan bahan galian untuk pembangunan kepentingan umum terutama 

tanah urug dan pasir sungai.  
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c. Bekerja sama dengan provinsi dan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan 

dan penindakan kegiatan pemanfaatan bahan galian liar dan tidak sesuai dengan 

ketentuan yang diatur oleh peraturan, serta melakukan reklamasi atau perbaikan lahan 

akibat kegiatan pertambangan. 

d. Pemberian izin usaha pertambangan harus termasuk kegiatan pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat serta konservasi dan perlindungan lingkungan. 

e. Pemberian izin usaha pertambangan perlu didasarkan pada kajian trade-off untuk 

membandingkan nilai biaya dan manfaat dibandingkan dengan nilai risiko dan manfaat 

dengan mempertimbangkan aspek-aspek secara riil. 

 

5. Kumulatif KRP Pola Ruang 

Rekomendasi KLHS yaitu sebagai berikut: 

a. Peningkatan produktivitas pertanian dan peningkatan jaringan irigasi pada pertanian 

lahan kering agar meningkatkan produksi pertanian  

b. Mendorong bangunan vertikal terutama pada permukiman kepadatan tinggi. 

c. Pembuatan daerah-daerah tangkapan air hujan (embung, kolam retensi, bangunan 

pemanenan air hujan) untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku dan meningkatkan 

resapan air 

d. Pengembangan sistem penyediaan air bersih regional yang bersumber dari daerah di 

sekitar Kabupaten Kudus. 

e. Penetapan dan penguasan kawasan lindung sempadan mata air sesuai ketentuan yang 

berlaku oleh pemerintah sebagai bagian dari perlindungan sumber daya air 

f. Pengembangan transportasi massal yang memiliki konektivitas antar moda 

g. Manajemen parkir melalui pengembangan zona-zona dan gedung parkir 

h. Merubah konsep TPA menjadi TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) melalui 

teknologi yang dapat mereduksi timbulan sampah sehingga juga mampu mengurangi 

kebutuhan tanah urug untuk sanitary landfill  

i. Pembangunan IPAL komunal atau skala kawasan untuk rumah tangga pada kawasan 

perkotaan dan penyediaan septik tank beserta fasilitas IPLT untuk penanganan limbah 

domestik di perdesaan. 

j. Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan kawasan lindung untuk 

meningkatkan kerapatan vegetasi 

k. Pengembangan sistem peringan dini dan peningkatan kapasitas adaptasi pada wilayah 

yang rawan bencana kekeringan dan banjir. 

l. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai acuan kebijakan dan strategi 

pengelolaan lingkungan hidup 
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Tabel 6.2. Rekomendasi Perbaikan KRP RTRW Kabupaten Kudus 

No. KRP berpotensi pengaruh terhadap kondisi LH Dampak Penting Terhadap LH Rekomendasi 

(1) (2) (3) (5) 

I. RENCANA JARINGAN PRASARANA  

1 Rencana Jalan Lingkar  

a. Perencanaan Awal : 

Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten yaitu Jalan 

Lingkar Utara – Timur Kudus dan jalan Lingkar 

Mijen – Klumpit. 

• Perubahan lahan yang berpotensi 

− Peningkatan limpasan 80.190,90 m3/tahun 

− Penurunan pertanian kering 5,45  hektar 

• Potensi peningkatan emisi kendaraan, emisi GRK dan 

penurunan kualitas udara 

• Sebagian besar berada pada kawasan dengan JE Penyedia 

Pangan, JE Pengatur Iklim dan JE Pendukung 

Keanekaragaman Hayati kelas tinggi 

• Kebutuhan material tanah urug 65.439,33 m3, sirtu 

5.453,28 m3 dan pasir 269,94 m3 dan material pendukung 

lainnya 

• Pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan 

jaringan jalan, penyediaan kolam retensi dan sumur 

resapan untuk menampung limpasan air sehingga seluruh 

air limpasan pada jaringan jalan dapat ditampung dan 

dimanfaatkan. 

• Pengembangan jalur hijau sebagai sempadan serta 

peningkatan tutupan vegetasi pada lahan kebun campur 

di sepanjang jaringan jalan untuk perlindungan 

biodiversity, carbon stock dan purifikasi udara. 

• Efisiensi material tanah urug melalui proses penataan 

lahan dan pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu dan 

pasir dari wilayah kabupaten sekitar 

• Rute rencana jalan lingkar awal memiliki dampak 

lingkungan lebih kecil dibandingkan dengan rute 

alternatif jalan lingkar. 

b. Alternatif Rute: 

Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten yaitu Jalan 

Lingkar Utara – Timur Kudus dan jalan Lingkar 

Mijen – Klumpit. 

• Perubahan lahan berpotensi 

− Peningkatan limpasan 94.541,97 m3/tahun 

− Penurunan pertanian kering 6,52   hektar 

• Potensi peningkatan emisi kendaraan, emisi GRK dan 

penurunan kualitas udara 

• Kebutuhan material tanah urug 78.372,25 m3, sirtu 

6.531,02 m3 dan pasir 323,29m3 dan material pendukung 

lainnya 

2 Jaringan prasarana jalan :  

Pengembangan jalan tol Demak – Tuban 

 

• Pengembangan jalan tol Demak – Tuban melalui kawasan 

rawan banjir sedang di Kecamatan Jekulo 

• Perubahan lahan berpotensi 

− Peningkatan limpasan 379,8 ribu m3/tahun 

− Penurunan pertanian kering 36,27 hektar 

• Terpisahnya kelompok sosial akibat terbelah adanya jalan 

tol 

• Potensi peningkatan emisi kendaraan, emisi GRK dan 

penurunan kualitas udara 

• Sebagian besar berada pada lahan dengan JE Penyedia 

Pangan, JE Pengatur Iklim dan JE Perlindungan 

Keanekaragaman Hayati kelas tinggi 

• Kebutuhan material tanah urug 1.741.030,98 m3, sirtu 

• Pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan 

jaringan jalan, penyediaan kolam retensi dan sumur 

resapan untuk menampung limpasan air sehingga seluruh 

air limpasan pada jaringan jalan dapat ditampung dan 

dimanfaatkan. 

• Pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan tol 

sebagai sempadan untuk perlindungan biodiversity, 

carbon stock dan purifikasi udara. 

• Pembuatan jalan penghubung (underpass, overpass) 

untuk menghubungkan kelompok sosial yang terbelah 

jalan tol 

• Pengurangan peninggian medan dan pemanfataan tanah 

urug melalui penataan lahan dalam kawasan proyek. 
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No. KRP berpotensi pengaruh terhadap kondisi LH Dampak Penting Terhadap LH Rekomendasi 

(1) (2) (3) (5) 

36.271,48 m3 dan pasir 1.795,44 m3 dan material 

pendukung lainnya 

2 Jaringan prasarana rel kereta api (reaktivasi rel mati 

KA) 

• Potensi dampak sosial karena kondisi yang ada saat ini 

telah banyak terdapat bangunan baik permukiman maupun 

bangunan lain 

• Perubahan lahan berpotensi 

− Peningkatan limpasan 6.731,42 m3/tahun 

− Penurunan pertanian kering 7,78 hektar 

• Sebagian berada pada kawasan dengan fungsi JE 

Penyediaan Pangan kelas tinggi. 

• Kebutuhan material tanah urug 93.325,06 m3 dan sirtu 

7.777,09 m3 serta material pendukung lainnya 

• Reaktivasi diutamakan pada lahan bukan permukiman 

padat untuk menghindari konflik sosial. Diperlukan 

kajian lapangan rinci untuk penentuan rute final. 

• Rute reaktivasi meminimalkan persimpangan sebidang 

untuk menghindari kemacetan dan meningkatkan 

keselamatan 

• Pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan 

jaringan rel dan area resapan untuk menampung 

limpasan air sehingga seluruh air limpasan pada jaringan 

kereta api dapat ditampung. 

• Pengembangan RTH di sepanjang jaringan rel sebagai 

sempadan untuk perlindungan biodiversity dan carbon 

stock. 

• Pemenuhan kebutuhan tanah urug dan sirtu dari wilayah 

kabupaten sekitar 

3 Jaringan prasarana lainnya (Penyelenggaraan 

pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill 

pada TPA di Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo 

dan Desa Rejosari Kecamatan Dawe) 

• Potensi menimbulkan dampak bagi sistem air dan tanah 

• Perubahan lahan berpotensi menurunkan lahan pertanian 

kering 22,48 hektar 

• Kebutuhan material tanah urug 134.888,09 m3 serta 

material pendukung lainnya. Kebutuhan tersebut belum 

termasuk untuk kegiatan sanitary landfill 

• Merubah konsep TPA menjadi TPST dengan pilihan 

teknologi layak untuk pengurangan sampah. 

• Pemilahan dan pengurangan sampah pada tingkat sumber 

serta sistem pengangkutannya menjadi minimal 3 jenis 

untuk memudahkan pengelolaan sampah pada TPST 

• Pengelolaan sistem drainase pada lingkungan TPA agar 

tidak bercampur dengan air lindi dan mencemari badan 

air dan tanah. 

• Pengembangan RTH di sekitar TPA sebagai barier 

sekaligus untuk perlindungan biodiversity, carbon stock 

dan purifikasi udara. 

II. RENCANA POLA RUANG  

1. Kawasan Peruntukan Industri • Potensi meningkatkan produksi sampah sebesar 38.065,5 

ton/tahun dan limbah cair baik dari limbah domestik 

(26.191.419,8 m3)  maupun limbah industri (36.579.716 

m3/tahun)  

• 29 % dari total luas rencana kawasan peruntukan industri 

berada pada JE penyedia pangan tinggi 

• Alih fungsi lahan mengakibatkan  

• Mewajibkan  industri menengah dan besar dan 

memfasilitasi industri kecil untuk pengolahan limbah 

cair (IPAL) 

• Membuat TPS LB3 dan bekerja sama dengan pihak 

ketiga untuk mengolah limbah B3 

• Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu 

yang dilengkapi infrastruktur yang layak dan 
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No. KRP berpotensi pengaruh terhadap kondisi LH Dampak Penting Terhadap LH Rekomendasi 

(1) (2) (3) (5) 

− Konversi lahan pertanian seluas 1.406 hektar 

berpotensi mengurangi produksi beras sampai 5.757 

ton/ tahun dan  

− berpotensi berkontribusi terhadap emisi GRK  sebesar 

1.374,28  ton CO2e  

• 27 % berada pada JE penyedia air tinggi, JE tata air tinggi 

dan JE pemurnian air tinggi.   

• Peningkatan konsumsi air sampai 20,5 juta m3/tahun untuk 

pemenuhan air bersih industri 

• Penurunan ruang terbuka baik hijau maupun non hijau 

sebagai fungsi resapan dengan potensi limpasan 28,45 juta 

m3/tahun atau sebesar 42% dari total limpasan 

• Sedangkan rencana pengembangan industri 33% pada 

kawasan rawan bencana banjir dan 10% pada kawasan 

rawan bencana longsor di Kecamatan Kaliwungu 

• Pengurangan lahan dengan JE pengatur iklim tinggi hanya 

28,7 % atau seluas 1363,18 Ha dan ancaman terhadap 

keanekaragaman hayati ekosistem pertanian lahan kering 

tinggi sebesar 87 % atau 4.142 Ha 

berkelanjutan untuk kegiatan industri 

• Mewajibkan industri untuk melakukan 3R pada 

pengelolaan sampah diintegrasikan dengan pengomposan 

• Pengembangan RTH pada masing-masing industri yang 

disisipkan pada rekomendasi ijin lingkungan sebagai 

bagian perlindungan biodiversity, area resapan air dan 

carbon stock 

• Pengelolaan air limpasan melalaui sumur resapan dan 

pemanenan air hujan di kawasan peruntukan industri 

untuk konservasi air dan pemanfataan untuk non air 

minum 

• Penyediaan jaringan air bersih perpipaan yang bersumber 

dari air permukaan serta pembatasan penggunaan air 

bawah tanah  

2 Kawasan Pemukiman Perdesaan • Ada 3.347,03 Ha Rencana Permukiman Pedesaan pada 

kemampuan lahan yang kurang sesuai untuk peruntukan 

pemukiman terutama di kelas kemampuan VI di 

Kecamatan Dawe, Gebog, Jekulo dan Undaan yang juga 

rawan bencana. 

• Peningkatan populasi sebesar 1.025.104 pada tahun 2032 

akan berpotensi menghasilkan :  

− meningkatkan produksi sampah sebesar 187.081,48 

ton/tahun dan  

− menghasilkan limbah cair domestik sebesar 

26.191.419,8 m3/tahun 

− Kebutuhan air untuk pemukiman cukup besar hingga 

37.416.314 m3/tahun 

• Perubahan ruang tersebut juga berpotensi 

− Menurunkan ruang terbuka baik hijau maupun non 

hijau sebagai fungsi resapan dengan potensi limpasan 

12,5 juta m3/tahun 

• Pengelolaan limbah cair melalui septik tank ramah 

lingkungan di masing-masing rumah dan secara reguler 

dibuang ke IPLT 

• Pengelolaan sampah dengan peningkatan layanan 

sampah sampai pedesaan melalui TPS 3R dan 

pengurangan pada sumbernya dan dapat dilakukan 

pengintegrasian pengomposan 

• Pembuatan sumur resapan dan pemanenan air hujan di 

masing-masing rumah sehingga seluruh air limpasan 

akibat perubahan lahan dapat ditampung atau diresapkan. 

• Penerapan koefisien dasar bangunan yang kecil dan 

peningkatan koefisien dasar hijau yang tinggi 

• Peningkatan tutupan vegetasi pada lahan kebun campur 

atau hutan rakyat sebagai bagian dari perlindungan 

keanekaragaman hayati, kawasan resapan dan carbon 

stock. 

• Kajian lebih rinci untuk tingkat longsor dengan skala 
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No. KRP berpotensi pengaruh terhadap kondisi LH Dampak Penting Terhadap LH Rekomendasi 

(1) (2) (3) (5) 

− Mengonversi lahan pertanian seluas 521 hektar 

berpotensi mengurangi produksi beras sampai 2.123 

ton/ tahun.  

− Ada sekitar ± 90 Ha hutan yang akan berubah menjadi 

pemukiman pedesaan yang terjadi di Kecamatan 

Gebog dan Dawe 

− Mengonversi tutupan lahan yang berpotensi 

berkontribusi terhadap emisi GRK sekitar 77.739,25 

ton CO2e  

− Ancaman penurunan kualitas keanekaragaman hayati 

pada RTH dan zona pertanian  

• Pada kawasan pengembangan pemukiman pedesaan 

eksisting 21% pada kawasan rawan bencana banjir dan 3% 

pada kawasan rawan bencana longsor.  

• Sedangkan pada rencana pengembangan pemukiman 

pedesaan 17% pada kawasan rawan bencana banjir dan 9% 

pada kawasan rawan bencana longsor. 

• Dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus  ada 91 

desa/kelurahan pada kategori daerah yang cukup rentan 

terhadap dampak perubahan iklim 

yang lebih detail untuk menentukan kekuatan daya 

tampung lahan terhadap bangunan 

• Pengembangan sistem peringatan dini dan kapasitas 

adaptasi perubahan iklim pada kawasan rawan bencana 

banjir dan tanah longsor di kawasan permukiman 

perdesaan. 

• Pembatasan pengembangan kawasan permukiman pada 

kawasan rawan bencana dan kawasan hutan 

• Peningkatan jaringan irigasi pada kawasan pertanian 

lahan kering untuk meningkatkan produksi pertanian 

3. Kawasan Permukiman Perkotaan • Peningkatan populasi sebesar 1.025.104 pada tahun 2032 

akan meningkatkan kebutuhan ruang dan akan ;  

− meningkatkan produksi sampah sebesar 187.081,48 

ton/tahun dan  

− menghasilkan limbah cair domestik sebesar 

26.191.419,8 m3/tahun 

− Kebutuhan air untuk pemukiman cukup besar hingga 

37.416.314 m3/tahun 

• Perubahan ruang tersebut juga berpotensi 

− Menurunkan ruang terbuka baik hijau maupun non 

hijau sebagai fungsi resapan dengan potensi limpasan 

26,7 juta m3/tahun 

− Mengonversi lahan pertanian seluas 1.989,5 hektar 

berpotensi mengurangi produksi beras sampai  8.142 

ton/ tahun.  

− Mengonversi tutupan lahan yang berpotensi 

• Pengelolaan sampah dan peningkatan layanan sampah 

melalui TPS 3R dan pengurangan pada sumber dapat 

dilakukan pengintegrasian pengomposan dengan urban 

farming. 

• Pengelolaan limbah cair melalui IPAL komunal maupun 

terpusat pada permukiman perkotaan 

• Pembuatan biopori dan pemanenan air hujan di masing-

masing rumah sehingga seluruh air limpasan akibat 

perubahan lahan dapat ditampung atau diresapkan. 

• Pengelolaan drainase dan pembuatan sumur resapan di 

area kawasan permukiman perkotaan padat untuk 

meminimalisir air limpasan dan mengoptimalkan resapan 

air 

• Pengembangan hutan kota  melalui pengaturan Koefisien 

Dasar Hijau sebagai bagian perlindungan biodiversity, 

ruang publik, area resapan air dan carbon stock. 
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No. KRP berpotensi pengaruh terhadap kondisi LH Dampak Penting Terhadap LH Rekomendasi 

(1) (2) (3) (5) 

berkontribusi terhadap emisi GRK sekitar 16,774,58 

ton CO2e  

− Ancaman terhadap keanekaragaman hayati ekosistem 

pertanian lahan kering tinggi sebesar 42,34%  

• 42 % dari total luas rencana kawasan permukiman 

Perkotaan berada pada JE penyedia pangan tinggi, 41% 

berada pada JE penyedia air tinggi dan 40 % berada pada 

JE tata air tinggi serta 41% berada pada JE tata air tinggi 

• Pengurangan lahan pada lahan dengan JE pengatur iklim 

tinggi sebesar 40,7% 

• Dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus  ada 91 

desa/kelurahan pada kategori daerah yang cukup rentan 

terhadap perubahan iklim 

• Penggantian sawah lahan basah untuk memenuhi luasan 

kebutuhan yang direncanakan dan mengganti kawasan 

permukiman perkotaan dengan JE pangan tinggi melalui 

peningkatan jaringan irigasi pada pertanian lahan kering 

• Pengembangan permukiman vertikal terutama pada 

kawasan perkotaan dan di sekitar kawasan peruntkan 

industri untuk meminimalisir konversi lahan pertanian 

maupun lahan terbuka lainnya 

• Penyediaan jaringan air bersih perpipaan yang bersumber 

dari air permukaan yang dapat memenuhi seluruh 

kawasan permukiman perkotaan 

• Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap 

bencana banjir dan longsor akibat meningkatnya dampak 

perubahan iklim 

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan • Berpotensi meningkatkan lahan kritis apabila penambangan 

tidak dilakukan secara benar (tidak mengembalikan lagi 

lapisan top soil) terutama pada Penambangan Tanpa Izin. 

• Mengakibatkan polusi udara dari debu yang ditimbulkan 

pada saat penambangan serta penurunan kualitas air 

khususnya tingginya kekeruhan dan zat padat terlarut 

• Berkurangnya fungsi resapan air apabila tata guna lahan 

eksisting berada di area catchment area dengan tutupan 

vegetasi yang rapat 

• Perubahan bentang alam dapat pula mengakibatkan ada 

aliran sungai yang terputus 

• Rencana kawasan pertambangan di Kabupaten Kudus 

berpotensi merubah penggunaan lahan sebagian besar ada 

di lahan sawah sekitar 22% atau 24 Ha, kemudian di 

kawasan kebun dan kebun campur total sebanyak 30% dan 

di kawasan hutan sebanyak 10%.  

• Struktur tanah tidak stabil sehingga dapat menimbulkan 

tanah longsor 

• Kawasan pertambangan akan mengakibatkan kerusakan 

ekosistem sehingga berpengaruh pada kelestarian 

keanekaragaman hayati 

• Perlu disusun lebih rinci tentang kawasan tambang yang 

direncanakan untuk dimanfaatkan dan untuk 

pencadangan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku 

• Prioritas pemanfaatan bahan galian untuk pembangunan 

kepentingan umum terutama tanah urug dan pasir sungai.  

• Bekerja sama dengan provinsi dan melibatkan 

masyarakat untuk melakukan pengawasan dan 

penindakan kegiatan pemanfaatan bahan galian liar dan 

tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan, 

serta melakukan reklamasi atau perbaikan lahan akibat 

kegiatan pertambangan 

• Pemberian izin usaha pertambangan harus termasuk 

kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat 

serta konservasi dan perlindungan lingkungan 

• Pemberian izin usaha pertambangan perlu didasarkan 

pada kajian trade-off untuk membandingkan nilai biaya 

dan manfaat dibandingkan dengan nilai risiko dan 

manfaat dengan mempertimbangkan aspek-aspek secara 

riil. 

5 Kumulatif KRP Pola Ruang • Daya Dukung Pangan berpotensi turun dari 1,06 (sedang) • Peningkatan produktivitas pertanian dan peningkatan 



 
KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032 VI-15 

No. KRP berpotensi pengaruh terhadap kondisi LH Dampak Penting Terhadap LH Rekomendasi 

(1) (2) (3) (5) 

pada 2017 menjadi 0,78 (buruk/ terlampaui) 

• Daya Dukung Bangunan pada kawasan perkotaan 

terlampaui terutama di Kecamatan Kudus 

• DD Air tanpa pemanfataan CAT hanya 0,81 (terlampaui) 

sedangkan dengan CAT menjadi 1,03 (sedang) 

• Peningkatan timbulan sampah dari 157.242 ton/ tahun 

menjadi 187.081 ton/tahun pada 2032 

• Peningkatan limbah cair mencapai 26,19 juta m3/tahun dari 

rumah tangga dan 36,58 juta m3/tahun dari industri 

• Emisi GRK naik rata-rata 3,52% dengan kontribusi 

terbesar dari penggunaan energi transportasi 

• Ancaman peningkatan risiko bencana kekeringan dan 

banjir serta menurunnya daya tampung sungai yang 

mengancam kualitas air permukaan 

jaringan irigasi pada pertanian lahan kering agar 

meningkatkan produksi pertanian  

• Mendorong bangunan vertikal terutama pada 

permukiman kepadatan tinggi. 

• Pembuatan daerah-daerah tangkapan air hujan (embung, 

kolam retensi, bangunan pemanenan air hujan) untuk 

dimanfaatkan sebagai sumber air baku dan meningkatkan 

resapan air 

• Pengembangan sistem penyediaan air bersih regional 

yang bersumber dari daerah di sekitar Kabupaten Kudus. 

• Penetapan dan penguasan kawasan lindung sempadan 

mata air sesuai ketentuan yang berlaku oleh pemerintah 

sebagai bagian dari perlindungan sumber daya air 

• Pengembangan transportasi massal yang memiliki 

konektivitas antar moda 

• Manajemen parkir melalui pengembangan zona-zona dan 

gedung parkir 

• Merubah konsep TPA menjadi TPST (Tempat 

Pengelolaan Sampah Terpadu) melalui teknologi yang 

dapat mereduksi timbulan sampah sehingga juga mampu 

mengurangi kebutuhan tanah urug untuk sanitary landfill  

• Pembangunan IPAL komunal atau skala kawasan untuk 

rumah tangga pada kawasan perkotaan dan penyediaan 

septik tank beserta fasilitas IPLT untuk penanganan 

limbah domestik di perdesaan. 

• Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan 

kawasan lindung untuk meningkatkan kerapatan vegetasi 

• Pengembangan sistem peringan dini dan peningkatan 

kapasitas adaptasi pada wilayah yang rawan bencana 

kekeringan dan banjir. 

• Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (RPPLH) sebagai acuan kebijakan dan strategi 

pengelolaan lingkungan hidup 

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2019 
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6.2. Pengintegrasian KLHS 

Integrasi hasil KLHS ke dalam KRP Revisi RTRW Kabupaten Kudus 2012 - 2032 

dilakukan dengan melakukan menyesuaikan hasil rekomendasi KLHS dengan rancangan Perda 

Revisi RTRW Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Tim Penyusun KLHS dan Tim Penyusun 

RTRW dalam rangka pengambilan keputusan dengan cara: 

1. Menampilkan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan prioritas yang disepakati 

pemangku kepentingan.  

2. Menampilkan hasil kajian pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan, serta 

gambaran perubahan daya dukung dan daya tampung lingkungan sampai dengan 2032 yang 

merupakan durasi dari RTRW Kabupaten Kudus. 

3. Menampilkan langkah mitigasi dan alternatif perbaikan baik pada skala kegiatan maupun 

pada tataran kebijakan. 

4. Menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan Raperda Revisi RTRW baik pada tingkat 

tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program untuk pengambilan keputusan dan 

kesepakatan bersama. 

Integrasi KLHS terhadap RTRW menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dalam penyusunan RTRW dan juga berbasis dengan pedoman yang telah ada. Dari 

hasil tersebut diputuskan Integrasi Hasil KLHS dalam Revisi RTRW Kabupaten Kudus 2012 – 

2032 meliputi beberapa bentuk integrasi yang dilakukan: 

1. Integrasi dalam kebijakan dan strategi tata ruang  

2. Integrasi dalam rencana dan ketentuan umum peraturan zonasi tata ruang 

3. Integrasi dalam indikasi program yang merupakan bagian lampiran rancangan Perda RTRW 

4. Integrasi dalam kebijakan pendukung lainnya yang mendukung pelaksanaan RTRW atau 

dalam tataran pelaksanaan kegiatan atau proyek. 

 

6.2.1. Integrasi Raperda Revisi RTRW Kabupaten Kudus 2012-2032 

Integrasi KLHS ke dalam Draf Raperda Revisi RTRW Kabupaten Kudus ditujukan 

pada integrasi ke dalam batang tubuh, penjelasan dan juga lampiran yang tidak terpisahkan 

dalam Perda yang akan disusun. Batang tubuh merupakan bagian utama Raperda yang berisi 

pasal-pasal tentang tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi, rencana dan juga ketentuan 

umum pengaturan zonasi. Sedangkan penjelasan dalam Raperda merupakan rincian dari pasal-

pasal yang membutuhkan tambahan informasi dalam penafsiran. Bagian lainnya yang merupakan 

dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari Raperda adalah indikasi program yang 

merupakan tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan dari penataan ruang. 
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Tabel 7.1 Integrasi KLHS ke dalam Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Kudus 

No KRP REKOMENDASI KLHS 
Draf Revisi RTRW Kabupaten Kudus 2012 - 2032 

KEBIJAKAN STRATEGI RENCANA PROGRAM 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Rencana Jaringan 

Prasarana 

Transportasi 

• Jalan Lingkar 

• Jalan tol Demak – 

Tuban 

• Reaktivasi Rel 

Kereta Api 

Rekomendasi untuk integrasi adalah: 

• Integrasi jaringan jalan dengan sistem drainase (jaringan 

drainase, kolam retensi, sumur resapan) 

• Pengembangan jalur hijau pada sempadan jaringan dan 

peningkatan tutupan vegetasi pada lahan terbuka di sepanjang 

jalur jaringan prasarana transportasi sebagai carbon stock dan 

purifikasi udara. 

• Pengembangan sistem transportasi massal BRT pada jalur-jalur 

kepadatan tinggi untuk mengurangi kemacetan, pemborosan 

energi, polusi udara dan gas rumah kaca 

 

Rekomendasi pada skala proyek  

• Pembuatan jalan penghubung (underpass, overpass) untuk 

menghubungkan kelompok sosial yang terbelah jalan tol. 

• Reaktivasi diutamakan pada lahan bukan permukiman padat 

untuk menghindari konflik sosial. Diperlukan kajian lapangan 

rinci untuk penentuan rute final. 

• Rute reaktivasi meminimalkan persimpangan sebidang untuk 

menghindari kemacetan dan meningkatkan keselamatan 

• Efisiensi material tanah urug melalui proses penataan lahan 

dan pemenuhan kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir dari 

wilayah kabupaten sekitar 

Ps. 3 ditambahkan 

pada huruf f 

menjadi 

 

“Mengembangkan 

prasarana wilayah 

yang berkualitas, 

andal dan 

berkelanjutan” 

Ps. 4 ditambahkan ayat 

Strategi pengembangan 

sistem jaringan 

transportasi  

a. meningkatkan kualitas 

sistem prasarana 

transportasi untuk 

kelancaran distribusi 

ekonomi dan 

kesejahteraan 

masyarakat; 

b. mengembangkan 

sistem transportasi 

darat yang terpadu 

untuk tujuan 

meningkatkan 

kemampuan 

transportasi secara baik 

dengan efisien dan 

efektif; 

 

Ps. 4 ayat 7 Strategi 

pengembangan ruang 

terbuka hijau 

ditambahkan huruf c  

c. mengembangkan 

ruang terbuka hijau 

di sempadan jaringan 

prasarana transportasi 

 

Ps. 79 ditambahkan 

huruf a poin 3 

e. ketentuan 

diperbolehkan 

pengembangan jalur 

hijau yang tidak 

mengganggu fungsi 

jaringan jalan 

Indikasi Program yang meliputi 

• Pembangunan jaringan 

drainase, kolam retensi dan 

sumur resapan untuk 

menampung limpasan air 

pada jalur transportasi 

• Penyediaan jalur hijau pada 

sempadan jaringan 

transportasi 

• Penyusunan master plan 

sistem transportasi 

• Pengembangan jalur 

angkutan umum bis 

perkotaan dan regional 

2 Jaringan prasarana 

lainnya (Pengelolaan 

sampah dengan sistem 

sanitary landfill pada 

Rekomendasi untuk integrasi adalah 

• Mengubah konsep TPA menjadi TPST dengan pilihan 

teknologi layak untuk pengurangan sampah. 

• Pemilahan dan pengurangan sampah pada tingkat sumber serta 

Ps. 3 ditambahkan 

pada huruf f 

menjadi 

 

Ps 4 ayat 4 huruf e 

mengembangkan 

prasarana pengelolaan 

lingkungan untuk 

• Ps. 36 ayat 8 huruf b  

Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) atau 

Tempat Pengolahan 

Indikasi Program yang meliputi 

• Kajian kelayakan teknologi 

pengelolaan sampah pada 

TPST yang dapat mengurangi 
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No KRP REKOMENDASI KLHS 
Draf Revisi RTRW Kabupaten Kudus 2012 - 2032 

KEBIJAKAN STRATEGI RENCANA PROGRAM 

TPA di Desa 

Tanjungrejo 

Kecamatan Jekulo dan 

Desa Rejosari 

Kecamatan Dawe) 

sistem pengangkutannya menjadi minimal 3 jenis untuk 

memudahkan pengelolaan sampah pada TPST 

• Integrasi TPS B3 pada lahan TPST sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku 

• Pengelolaan sistem drainase dan instalasi pengolah lindi  pada 

lingkungan TPA agar air lindi tidak mencemari badan air dan 

tanah. 

• Pengembangan RTH di sekitar TPA sebagai barier sekaligus 

untuk carbon stock dan purifikasi udara. 

 

Rekomendasi untuk skala kegiatan 

• Penyelenggaraan TPST secara teknis harus mengikuti 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

• Adanya penyediaan tanah urug untuk penerapan sanitary 

landfill 

Mengembangkan 

prasarana wilayah 

yang berkualitas, 

andal dan 

berkelanjutan (Ps 

3 huruf f) 

meningkatkan kualitas 

sistem penyediaan 

persampahan yang 

berorientasi terhadap 

pengurangan sampah 

Sampah Terpadu 

(TPST) 

• Poin 1 

penyelenggaraan 

pengelolaan sampah 

pada TPA atau TPST 

dengan menerapkan 

teknologi 

pengelolaan sampah 

yang dapat 

mengurangi sampah 

sesuai ketentuan 

peraturan yang 

berlaku 

• Ps. 84 ayat 4 menjadi 

bagian dari ayat 5, 

sehingga dalam 

jaringan persampahan 

diperbolehkan  

mendirikan bangunan 

fasilitas pengelolaan 

limbah B3 

sampah 

• Kajian kelayakan pengolahan 

limbah B3 yang terintegrasi 

dengan TPST 

• Pengembangan sistem 

pemilahan dan pengumpulan 

sampah di tingkat sumber 

menjadi minimal 3 jenis  

• Pengembangan sistem 

pengangkutan sampah yang 

telah terpilah sampai dengan 

TPS 3R dan/atau TPST 

• Pengelolaan TPST melalui 

− Penerapan teknologi yang 

dapat mengurangi 

sampah 

− Pengelolaan air lindi   

− Pengembangan RTH 

sebagai barier 

3 Kawasan Peruntukan 

Industri 

Rekomendasi untuk integrasi adalah: 

• Mewajibkan  industri menengah dan besar dan memfasilitasi 

industri kecil untuk pengolahan limbah cair (IPAL) 

• Membuat TPS LB3 dan bekerja sama dengan pihak ketiga 

untuk mengolah limbah B3 

• Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu yang 

dilengkapi infrastruktur yang layak dan berkelanjutan untuk 

kegiatan industri terutama sistem transportasi dan energi 

• Mewajibkan industri untuk melakukan 3R pada pengelolaan 

sampah diintegrasikan dengan pengomposan 

• Pengembangan RTH pada masing-masing industri yang 

disisipkan pada rekomendasi ijin lingkungan sebagai bagian 

perlindungan biodiversity, area resapan air dan carbon stock 

• Pengelolaan air limpasan melalaui sumur resapan dan 

Ps. 3 huruf b 

ditambahkan 

menjadi 

 

“Pengembangan 

ruang bagi 

peruntukan industri 

yang inklusif dan 

berkelanjutan di 

bagian timur, jalan 

lingkar selatan dan 

bagian barat” 

Ps. 4 ayat 2 ditambah 

huruf 

c. Mengembangkan 

industri yang 

memanfaatkan bahan 

baku lokal 

d. Mengembangkan 

industri yang ramah 

lingkungan 

Ps. 100 ditambah huruf 

a poin 

2. Penyediaan ruang 

pada kawasan 

peruntukan industri 

untuk mendukung 

keberlanjutan 

lingkungan berupa 

penyediaan ruang 

terbuka hijau, 

penangkapan air 

hujan, pengelolaan 

sampah 3R dan ruang 

pengolahan limbah 

Indikasi Program yang meliputi 

• Kajian daya tampung sungai 

sebagai masukan proses 

perizinan kegiatan industri 

berdasarkan beban cemar 

limbah cari yang dihasilkan 

• Kajian kelayakan pengolahan 

limbah B3 yang terintegrasi 

dengan kawasan peruntukan 

industri 

• Kajian potensi bahan baku 

lokal dan kesesuaiannya 

terhadap jenis industri yang 

dikembangkan 
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No KRP REKOMENDASI KLHS 
Draf Revisi RTRW Kabupaten Kudus 2012 - 2032 

KEBIJAKAN STRATEGI RENCANA PROGRAM 

pemanenan air hujan di kawasan peruntukan industri untuk 

konservasi air 

• Penyediaan jaringan air bersih perpipaan yang bersumber dari 

air permukaan serta pembatasan penggunaan air bawah tanah 

Rekomendasi untuk skala kegiatan : 

• Pengembangan kawasan peruntukan industri harus 

memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan 

dampak-dampaknya.  

• Penyediaan sarana pendukung seperti RTH pengelolaan air 

hujan dan sampah menjadi bagian dari izin lingkungan yang 

diberikan 

B3 

3. Penyediaan ruang 

terbuka hijau privat 

pada kawasan 

peruntukan industri 

untuk fungsi publik 

• Kajian kelayakan 

pengembangan kawasan 

peruntukan industri 

• Pengembangan jaringan air 

bersih perpipaan dari sumber 

air permukaan pada kawasan 

peruntukan industri 

• Pengembangan sistem 

transportasi untuk 

mendukung kegiatan industri 

berupa pengembangan akses 

jaringan jalan, sistem 

transportasi umum yang 

dapat disediakan oleh 

perusahaan dan terminal 

untuk angkutan barang 

• Pengembangan jaringan 

energi untuk mendukung 

kegiatan industri 

4 Kawasan Pemukiman 

Perdesaan dan 

Perkotaan 

Rekomendasi untuk integrasi : 

• Pengelolaan limbah rumah tangga 

− Pengelolaan limbah cair melalui septik tank ramah 

lingkungan di masing-masing rumah dan secara reguler 

dibuang ke IPLT di perdesaan. Sedangkan di perkotaan 

pengelolaan limbah cair domestik melalui IPAL komunal 

skala kawasan atau perkotaan 

− Pengelolaan sampah dengan peningkatan layanan sampah 

sampai pedesaan melalui TPS 3R dan pengurangan pada 

sumbernya dan dapat dilakukan pengintegrasian 

pengomposan dan pertanian perkotaan (urban farming) 

• Tata kelola air 

− Pembuatan sumur resapan, biopori dan pemanenan air 

hujan di permukiman untuk mengelola air limpasan akibat 

perubahan lahan untuk ditampung atau diresapkan. 

− Penerapan koefisien dasar bangunan yang kecil di 

perdesaan dan peningkatan koefisien dasar hijau  

- Ps. 4 ayat 3 ditambah 

huruf 

d. Meningkatkan kualitas 

lingkungan 

permukiman 

e. Mendorong 

pengembangan sistem 

permukiman perkotaan 

yang terpadu (compact) 

untuk menghindari 

perkembangan secara 

horizontal (city wide) 

- Indikasi Program yang meliputi 

• Program pengelolaan sampah 

− Pengembangan sistem 

pengelolaan sampah 3R 

di seluruh desa/kelurahan  

− Pengembangan kegiatan 

pengomposan rumah 

tangga dan pertanian 

perkotaan (urban 

farming) 

• Program penataan lingkungan 

− Pembuatan sumur 

resapan, biopori dan 

pemanenan air hujan di 

permukiman untuk 

mengelola air limpasan 

akibat perubahan lahan 
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No KRP REKOMENDASI KLHS 
Draf Revisi RTRW Kabupaten Kudus 2012 - 2032 

KEBIJAKAN STRATEGI RENCANA PROGRAM 

− Pengembangan ruang terbuka hijau di perkotaan dan 

peningkatan tutupan vegetasi pada lahan kebun campur di 

perdesaan sebagai bagian perlindungan biodiversity, ruang 

publik, area resapan air dan carbon stock. 

− Peningkatan tutupan vegetasi pada lahan kebun campur 

atau hutan rakyat sebagai bagian dari perlindungan 

keanekaragaman hayati, kawasan resapan dan carbon 

stock. 

− Penyediaan jaringan air bersih perpipaan yang bersumber 

dari air permukaan yang dapat memenuhi seluruh kawasan 

permukiman perkotaan 

• Pengelolaan bencana dan daya dukung lingkungan 

− Kajian lebih rinci untuk tingkat longsor dengan skala yang 

lebih detail untuk menentukan kekuatan daya tampung 

lahan terhadap bangunan 

− Pengembangan sistem peringatan dini dan kapasitas 

adaptasi perubahan iklim pada kawasan rawan bencana 

banjir dan tanah longsor di kawasan permukiman. 

− Pembatasan pengembangan kawasan permukiman pada 

kawasan rawan bencana dan kawasan hutan 

− Pengembangan permukiman vertikal terutama pada 

kawasan perkotaan dan di sekitar kawasan peruntukan 

industri untuk meminimalisir konversi lahan pertanian 

maupun lahan terbuka lainnya 

• Perlindungan dan peningkatan produktivitas pertanian 

− Peningkatan jaringan irigasi pada kawasan pertanian lahan 

kering untuk meningkatkan produksi pertanian 

− Peningkatan produktivitas pertanian lahan basah melalui 

penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan 

− Penetapan KP2B sebagai perlindungan terhadap lahan 

pertanian tanaman pangan 

untuk ditampung atau 

diresapkan. 

− Pengembangan ruang 

terbuka hijau di 

perkotaan 

• Program pengelolaan risiko 

bencana 

− Dokumen strategi 

pengurangan risiko 

bencana 

− Pengembangan sistem 

peringatan dini longsor 

dan banjir 

− Relokasi dan/atau 

pembatasan permukiman 

pada kawasan rawan 

bencana longsor 

Program pertanian 

− Peningkatan jaringan 

irigasi pada kawasan 

pertanian lahan kering 

untuk meningkatkan 

produksi pertanian 

− Peningkatan 

produktivitas pertanian 

lahan basah melalui 

penerapan teknologi 

budidaya ramah 

lingkungan 

5 Kawasan Peruntukan 

Pertambangan 

Rekomendasi untuk integrasi : 

• Rencana yang rinci tentang kawasan tambang untuk 

pemanfataan dan pencadangan  

• Sinergi antar pemerintah dan masyarakat dalam melakukan 

pengawasan kegiatan penambangan dan penindakan pada PETI 

Ps. 3 ditambahkan 

huruf 

h. Kebijakan 

pemanfaatan 

potensi 

Ps. 4 ditambah ayat 

(9) Strategi kebijakan 

pertambangan meliputi: 

a. mengendalikan 

produksi pertambangan 

Ps. 57 ditambah ayat  

(2) Pelaksanaan 

kegiatan pertambangan 

dilakukan dengan 

mempertimbangkan : 

Indikasi Program yang meliputi 

• Identifikasi potensi tambang  

• Pengkajian dampak/ 

kerusakan lingkungan 

kegiatan pertambangan 
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• Usaha pertambangan harus termasuk kegiatan pemberdayaan 

dan pengembangan masyarakat serta konservasi dan 

perlindungan lingkungan 

• Kajian trade-off untuk membandingkan nilai biaya dan 

manfaat dibandingkan nilai risiko sebagai dasar kegiatan 

penambangan 

 

Rekomendasi pada tingkat kegiatan 

• kebutuhan bahan galian untuk pembangunan dan dampak 

lingkungan akibat kegiatan penambangan sehingga harus 

secara ketat diatur dan diawasi  

• pengelolaan pertambangan yang memberikan kontribusi sosial, 

ekonomi dan kelembagaan masyarakat serta meningkatkan 

taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pertambangan 

• mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif 

dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menerapkan 

kegiatan pertambangan berkelanjutan dan menjaga kualitas 

lingkungan hidup 

pertambangan 

secara 

berkelanjutan 

dengan tetap 

menjaga kualitas 

lingkungan hidup 

dalam rangka 

konservasi 

b. menertibkan kegiatan 

penambangan tanpa 

izin 

c. menerapkan dan 

meningkatkan recovery 

pertambangan 

d. pengelolaan 

pertambangan yang 

memberikan kontribusi 

sosial, ekonomi dan 

kelembagaan 

masyarakat serta 

meningkatkan taraf 

hidup masyarakat di 

sekitar lokasi kegiatan 

pertambangan 

e. mengembangkan 

kerjasama dan 

koordinasi yang efektif 

dengan pemerintah 

provinsi dalam 

menerapkan kegiatan 

pertambangan 

berkelanjutan dan 

menjaga kualitas 

lingkungan hidup 

a. kesesuaian dengan 

potensi jenis mineral 

tambang; 

b. dampak lingkungan;  

c. risiko bencana;  

d. kajian kelayakan 

biaya dan manfaat 

dengan 

mempertimbangkan 

faktor sosial dan 

lingkungan hidup; 

dan 

e. ketentuan lainnya 

yang diatur dalam 

peraturan perundang-

undangan 

• Penetapan kawasan 

pertambangan yang dapat 

dieksploitasi 

• Konservasi dan perlindungan 

lingkungan dengan 

rehabilitasi kawasan 

pertambangan masyarakat 

• Sosialisasi, pemberdayaan, 

dan pengembangan 

masyarakat 

6  KRP Pola Ruang 

(Kumulatif) 

Rekomendasi untuk integrasi : 

• Upaya peningkatan produktivitas pertanian dan peningkatan 

jaringan irigasi 

• Mendorong efisiensi lahan di permukiman perkotaan dan 

mendorong ke arah vertikal 

• Pengelolaan air hujan dan peningkatan supply air 

• Perlindungan kawasan sempadan mata air dan sumber daya air 

lain 

- - - Indikasi Program yang meliputi 

• Penyusunan dan penetapan 

peraturan daerah tentang 

Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (RPPLH) sebagai 

acuan kebijakan dan strategi 

pengelolaan lingkungan 

hidup 
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• Pengurangan emisi dari transportasi melalui transportasi 

massal dan manajemen parkir  

• Pengelolaan lingkungan melalui perubahan konsep TPA 

menjadi TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu), 

pembangunan IPAL rumah tangga. 

• Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan  

Sumber : Analisis, 2019 
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6.2.2. Integrasi Kebijakan Pendukung Lainnya 

Selain integrasi pada KRP RTRW Kabupaten Kudus 2012 - 2032 juga dilakukan 

integrasi dalam KRP lainnya maupun integrasi dalam skala kegiatan atau proyek atau kebijakan 

pendukung lainnya. Berikut beberapa integrasinya. 

1. Integrasi pada skala kegiatan atau proyek terkait dengan rencana jaringan transportasi 

antara lain adalah 

a. Pembuatan jalan penghubung (underpass, overpass) untuk menghubungkan 

kelompok sosial yang terbelah jalan tol. 

b. Reaktivasi diutamakan pada lahan bukan permukiman padat untuk menghindari 

konflik sosial. Diperlukan kajian lapangan rinci untuk penentuan rute final. 

c. Rute reaktivasi meminimalkan persimpangan sebidang untuk menghindari 

kemacetan dan meningkatkan keselamatan 

d. Efisiensi material tanah urug melalui proses penataan lahan dan pemenuhan 

kebutuhan tanah urug, sirtu dan pasir dari wilayah kabupaten sekitar 

2. Intregasi pengelolaan sistem persampahan 

a. Penyelenggaraan TPST secara teknis harus mengikuti peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

b. Adanya penyediaan tanah urug untuk penerapan sanitary landfill 

3. Integrasi pada pola ruang ditingkat kegiatan antara lain adalah 

a. Pengembangan kawasan peruntukan industri harus memberikan manfaat lebih 

besar dibandingkan dengan dampak-dampaknya.  

b. Penyediaan sarana pendukung seperti RTH pengelolaan air hujan dan sampah 

menjadi bagian dari izin lingkungan yang diberikan 

c. kebutuhan bahan galian untuk pembangunan dan dampak lingkungan akibat 

kegiatan penambangan sehingga harus secara ketat diatur dan diawasi  

d. pengelolaan pertambangan yang memberikan kontribusi sosial, ekonomi dan 

kelembagaan masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar 

lokasi kegiatan pertambangan 

e. mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan pemerintah 

provinsi dan pusat dalam menerapkan kegiatan pertambangan berkelanjutan dan 

menjaga kualitas lingkungan hidup 
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