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BUPATI BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS
PELABUHAN KETAPANG BANYUWANGI

DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN
WILAYAH PERKOTAAN BANYUWANGI

TAHUN 2016 – 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78
ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang maka semua
peraturan daerah kabupaten/kota tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
harus disusun atau disesuaikan;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, maka arahan kebijakan
dan strategi pemanfaatan ruang wilayah
nasional yang dijabarkan ke dalam kebijakan
dan strategi pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten Banyuwangi perlu dijabarkan lebih
lanjut ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan
Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Banyuwangi dan Rencana Detail Tata
Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Tahun 2016-2036;

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

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-
Tengah, Jawa-Barat, dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3881);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);
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8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4169);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
164);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan lembaran
Negara Nomor 4444);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4722);

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

16. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 64);

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
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19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran

22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5059);

23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);

24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5168);

25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5188);

26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);

29. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5492);

30. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002
tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4242);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004
tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4452);
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35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5056);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005
tentang Jalan Tol(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4489) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5019);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4655);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4833);
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41. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4858);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4859);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan
Perkotaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5004);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5048);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhan (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 4849).

46. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5086);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010
tentang tentang Tata Cara Perubahan
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan
Fungsi Kawasan Hutan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5324);
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48. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5103);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan
Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5282);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
tentang Penggunaan Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan
Kawasan Hutan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5325);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5160);
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53. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011
tentang Forum LaluLintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5229);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012
tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
48);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013
tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan
Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5393);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
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59. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015
tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 365; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5806).

60. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 1989 Tentang Pengelolaan Kawasan
Budidaya;

61. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung;

62. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern;

63. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5230);

64. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 55);

65. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5230);

66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang di Daerah;

67. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor
31/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun Dan
Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri;
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68. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor
32/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Teknis
Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap
Bangun Yang Berdiri Sendiri;

69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka
Hijau Kawasan Perkotaan;

70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum
Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan;

71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis
Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi
Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan
Rencana Tata Ruang;

72. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan
Ruang Kawasan Bencana Longsor;

73. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
41/PRT/M/2007 tentang Kriteria Teknis
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Budidaya;

74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan
Kawasan Perkotaan;

75. Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika, Nomor 02 / PER / M.KOMINFO /
03 / 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan
Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di
Kawasan Perkotaan;

77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28
Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Tata Ruang Daerah;

78. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
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79. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan
Substansi dalam Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana
Rincinya;

80. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan
dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau
(RTNH) di Wilayah Perkotaan/Kawasan
Perkotaan;

81. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis;

82. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang
Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;

83. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50
Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi
Penataan Ruang Daerah;

84. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi;

85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;

86. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi
Kawasan;

87. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2010 tentang Pedoman
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian
Jalan;

88. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah;

89. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
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90. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
11/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Jalan Khusus;

91. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

92. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.36
Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau
Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan
Bangunan Lain;

93. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43
Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Perkeretaapian Nasional;

94. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

95. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1252);

96. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
13/PMK02/2013 tentang Biaya Operasional
dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum yang Bersumber Dari
APBN(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 27);

97. Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM. 98
Tahun2013 tentang Standar Pelayanan
Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585);
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98. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
32);

99. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);

100. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan
Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 648);

101. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015
tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
534);

102. Peraturan MenteriPekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015
tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 537);

103. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015
tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah
Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 638);

104. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015
tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan
Garis Sempadan Danau (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);

105. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
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106. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan Di
Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2003 Nomor 3 Seri A);

107. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan
dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2007 Nomor 6 Seri E);

108. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

109. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
3 Tahun 2008 tentang Perlindungan,
Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan
Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2008 Nomor 2 Seri E);

110. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor  2 Seri E);

111. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri
E);

112. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
Nomor 3 Seri D);

113. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Tahun 2012-2032;

114. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67
Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah
Penurunan Gas Rumah Kaca;

115. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
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116. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG KAWASAN STRATEGIS PELABUHAN
KETAPANG BANYUWANGI DAN RENCANA DETAIL
TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN
BANYUWANGI TAHUN 2016 - 2036.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuwangi sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang.
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7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang
dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan
ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya.

9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan
tata ruang.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata
ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi.

11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya
disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci
tentang tata ruang wilayah kabupaten yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah
kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses
untuk menentukan struktur ruang dan pola
ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan
rencana tata ruang.

15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang
sesuai dengan rencana tata ruang melalui
penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya
untuk mewujudkan tertib tata ruang.

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
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18. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
adalah rencana tata ruang yang bersifat umum
dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan,
kebijakan, strategi penataan ruang wilayah
kabupaten, rencana struktur ruang wilayah
kabupaten, rencana pola ruang wilayah
kabupaten, penetapan kawasan strategis
kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten, dan ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

19. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten
adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupaten.

20. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh sangat penting
secara dalam lingkup kabupaten terhadap
perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan.

21. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kabupaten adalah rencana rinci dari Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan yang berisi:
tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
Kawasan Strategis Kabupaten, serta konsep
pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

22. Penataan Ruang Kawasan Strategis dilakukan
untuk mengembangkan, melestarikan,
melindungi dan/atau mengoordinasikan
keterpaduan pembangunan nilai
strategiskawasan dalam mendukung penataan
ruang wilayah.

23. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) menurut
kepentingan pertumbuhan ekonomi, adalah
kawasan yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi kabupaten yang
merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi
yang meiliki ciri-ciri antara lain : (1) potensi
ekonomi cepat tumbuh, (2) sektor unggulan yang
dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, (3)
potensi ekspor, (4) dukungan jaringan prasarana
dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, (5)
kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi
tinggi, (6) fungsi untuk mempertahankan tingkat
produksi pangan dalam rangkamewujudkan
ketahanan pangan, (7) fungsi untuk
mempertahankan tingkat produksi sumber energi
dalamrangka mewujudkan ketahanan energi;
atau (8) kawasan yang dapat mempercepat
pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah
kabupaten.
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24. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) menurut
kepentingan sosial dan budaya, adalah kawasan
yang merupakan:(1) tempat pelestarian dan
pengembangan adat istiadat atau budaya, (2)
prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya,
(3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, (4)
tempat perlindungan peninggalan budaya, (5)
tempat yang memberikan perlindungan terhadap
keanekaragaman budaya; atau (6) tempat yang
memiliki potensi kerawanan terhadap konflik
sosial.

25. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) menurut
kepentingan pendayagunaan sumber daya alam
dan atau teknologi tinggi, adalah kawasan dengan
(1) fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi
geografis sumber daya alam strategi,
pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta
tenaga atom dan nuklir, (2) sumber daya alam
strategis, (3) fungsi sebagai pusat pengendalian
dan pengembangan teknologi kedirgantaraan, (4)
fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom
dan nuklir; atau (5) fungsi sebagai lokasi
penggunaan teknologi tinggi strategis.

26. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) menurut
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup, seperti:(1) tempat perlindungan
keanekaragaman hayati, (2) kawasan lindung
yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem,
flora dan/atau fauna yang hampir punah atau
diperkirakan akan punah yang harus dilindungi
dan/atau dilestarikan, (3) kawasan yang
memberikan perlindungan keseimbangan tata
guna air yang setiap tahun berpeluang
menimbulkan kerugian, (4) kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap
keseimbangan iklim makro, (5) kawasan yang
menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas
lingkungan hidup, (6) kawasan rawan bencana
alam; atau (7) kawasan yang sangat menentukan
dalam perubahan rona alam dan mempunyai
dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
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27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi
utama lindung atau budi daya.

28. Kawasan inti merupakan objek utama
perencanaan/ pembangunan. Kawasan inti dapat
berada di daratan dan/atau wilayah
perairan/laut.

29. Kawasan penyangga merupakan kawasan yang
memiliki pengaruh, pelindung dan berdampak
langsung terhadap kawasan inti. Kawasan
penyangga dapat ditentukan dengan radius
tertentu dari batas terluar kawasan inti. Kawasan
penyangga dapat berada di daratan dan/atau
wilayah perairan/laut .

30. Sub kawasan pengembangan pada kawasan inti,
adalah sub kawasan yang terdiri dari zona khusus
dan zona industri/pergudangan.

31. Sub kawasan publik pada kawasan inti, adalah
adalah sub kawasan yang terdiri dari zona
perdagangan dan jasa, zona pelayanan umum,
zona perlindungan setempat, zona RTH.

32. Sub kawasan penunjang pada kawasan
penyangga, adalah sub kawasan yang terdiri dari
zona khusus dan zona industri/pergudangan.

33. Sub kawasan publik pada kawasan penyangga,
adalah sub kawasan yang terdiri dari zona
perumahan, zona perdagangan jasa, zona sarana
pelayanan umum, zona peruntukan lain, zona
perlindungan setempat, zona RTH dan zona rawan
bencana.

34. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya
disingkat BWP adalah bagian dari Daerah
dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan
atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal
ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di
dalam RTRW Kabupaten Banyuwangi yang
bersangkutan, dan memiliki pengertian yang
sama dengan zona peruntukan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.
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35. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya
disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang
dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari
beberapa blok, dan memiliki pengertian yang
sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

36. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi
sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang
nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan,
saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra
tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti
rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan
rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama
dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

37. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu
blok berdasarkan perbedaan subzona.

38. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki
fungsi dan karakteristik spesifik.

39. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang
memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang
merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan.

40. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya
disingkat PS adalah peruntukkan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan lindung yang
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan
terhadap sempadan pantai, sempadan sungai,
kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan
sekitar mata air.

41. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya
disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur
dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman secara
ilmiah, maupun yang sengaja ditanam.
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42. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya yang
selanjutnya disingkat SC adalah peruntukkan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan
lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di
darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman
jenis tumbuhan, satwa dan ekosustemnya beserta
nilai budaya dan sejarah bangsa.

43. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat
kebendaan berupa Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya,
Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya
di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,
dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

44. Benda Cagar Budaya adalah benda alam
dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak
maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau
kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-
sisanya yang memiliki hubungan erat dengan
kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

45. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan
yang terbuat dari benda alam atau benda buatan
manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang
berdinding dan/atau tidak berdinding, dan
beratap.

46. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan
yang terbuat dari benda alam dan/atau benda
buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan
ruang kegiatan yang menyatu dengan alam,
sarana, dan prasarana untuk menampung
kebutuhan manusia.

47. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di
darat dan/atau di air yang mengandung Benda
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil
kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa
lalu.

48. Zona Rawan Bencana yang selanjutnya disingkat
RB adalah peruntukkan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri
khas tertentu baik di darat maupun di perairan
yang sering atau berpotensi tinggi mengalami
tanah longsor, gelombang pasang/tsunami,
banjir, letusan, gunung berapi, dan gempa bumi.
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49. Zona Perumahan yang selanjutnya disingkat R
adalah peruntukkan ruang yang terdiri atas
kelompok rumah tinggal yang mewadahi
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
dilengkapi dengan fasilitasnya.

50. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya
disingkat K adalah Peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya
difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha
yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat
berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi,
serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

51. Zona Perkantoran yang selanjutnya disingkat KT
adalah Peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk
pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan
dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha,
dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial
pendukungnya.

52. Zona Industri yang selanjutnya disingkat I adalah
kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,
bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau
barang jadi menjadi barang dengan nilai yang
lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan
industri.

53. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya
disingkat SPU adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung fungsi
kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan,
peribadatan, sosial budaya, olahraga dan
rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan
dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat
dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam
RTRWK.

54. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya
disingkat PL adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung fungsi
kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian,
pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-
peruntukan lainnya.
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55. Zona Peruntukkan Khusus yang selanjutnya
disingkat KH adalah Peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk menampung peruntukan-
peruntukan khusus pertahanan dan keamanan,
tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi
pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang
memerlukan penanganan, perencanaan sarana
prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum
tentu di semua wilayah memiliki peruntukan
khusus ini.

56. Tempat Penampungan Sementara yang
selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum
sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan dan/atautempat pengolahan sampah
terpadu.

57. Zona Peruntukkan Campuran yang selanjutnya
disingkat C adalah Peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk menampung beberapa
peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu,
seperti perumahan dan perdagangan/jasa;
perumahan dan perkantoran; perkantoran
perdagangan/jasa.

58. Subzona Rumah Kepadatan Tinggi yang
selanjutnya disingkat R-2 adalah peruntukkan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi
daya difungsikan untuk tempat tinggal atau
hunian dengan perbandingan yang besar antara
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

59. Subzona Rumah Kepadatan Sedang yang
selanjutnya disingkat R-3 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi
daya difungsikan untuk tempat tinggal atau
hunian dengan perbandingan yang hampir
seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan
luas lahan.

60. Subzona Rumah Kepadatan Rendah yang
selanjutnya disingkat R-4 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi
daya difungsikan untuk tempat tinggal atau
hunian dengan perbandingan yang kecil antara
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
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61. Subzona Perdagangan dan Jasa Tunggal yang
selanjutnya disingkat K-1 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi
daya difungsikan untuk pengembangan kelompok
kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat
bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan regional yang
dikembangkan dalam bentuk tunggal secara
horisontal maupun vertikal.

62. Subzona Perdagangan dan Jasa Kopel yang
selanjutnya disingkat K-2 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi
daya difungsikan untuk pengembangan kelompok
kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat
bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan regional berupa
bangunan tunggal dengan atap menyambung
untuk 2 (dua) unit toko/tempat usaha.

63. Subzona Perdagangan dan Jasa Deret yang
selanjutnya disingkat K-3 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi
daya difungsikan untuk pengembangan kelompok
kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat
bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan regional yang
dikembangkan dalam bentuk deret.

64. Subzona Perkantoran Pemerintah yang
selanjutnya disingkat KT-1 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi
daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

65. Subzona Perkantoran Swasta yang selanjutnya
disingkat KT-2 adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya
difungsikan untuk pengembangan kelompok
kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat
bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya
yang dikembangkan dengan bentuk
tunggal/renggang secara horizontal maupun
vertikal.
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66. Subzona Industri Kimia Dasar yang selanjutnya
disingkat I-1 adalah zona industri yang mengolah
bahan mentah menjadi bahan baku serta memiliki
proses kimia yang menghasilkan produk zat kimia
dasar, seperti asam sulfat (H2SO4) dan ammonia
(NH3), seperti, industri kertas, semen, obat-
obatan, pupuk, kaca, dan lain-lain.

67. Subzona Industri Kecil yang selanjutnya disingkat
I-3 adalah zona industri dengan modal kecil dan
tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan
sederhana. Biasanya merupakan industri yang
dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti
industri roti, kompor minyak, makanan ringan,
minyak goreng curah dan lain-lain.

68. Subzona Aneka Industri yang selanjutnya
disingkat I-4 adalah industri yang menghasilkan
beragam kebutuhan konsumen dibedakan ke
dalam 4 golongan, yaitu: aneka pengolahan
pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok di
bidang pangan seperti garam, gula, margarin,
minyak goreng, rokok, susu, tepung terigu; aneka
pengolahan sandang yang menghasilkan
kebutuhan sandang, seperti bahan tenun, tekstil,
industri kulit dan pakaian jadi; aneka kimia dan
serat yang mengolah bahan baku melalui proses
kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat
dimanfaatkan, seperti ban kendaraan, pipa
paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan korek api;
aneka bahan bangunan yang mengolahaneka
bahan bangunan, seperti industri kayu, keramik,
kaca dan marmer.

69. Subzona Pendidikan yang selanjutnya disingkat
SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar
sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan
formal dan informal, serta dikembangkan secara
horisontal dan vertikal.
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70. Subzona Transportasi yang selajutnya disingkat
SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk manampung fungsi
transportasi dalam upaya untuk mendukung
kebijakan pengembangan sistem transportasi
yang tertuang didalam rencana tata ruang yang
meliputi transportasi darat, udara dan perairan.

71. Subzona Kesehatan yang selanjutnya disingkat
SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk pengembangan sarana
kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan
yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang
akan dilayani yang dikembangkan secara
horisontal dan vertikal.

72. Subzona Olahraga yang selanjutnya disingkat
SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk menampung sarana
olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun
tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya
dengan hierarki dan skala pelayanan yang
disesuaikan dengan jumlah penduduk.

73. Subzona Sosial Budaya yang selanjutnya
disingkat SPU-5 adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk menampung sarana sosial
budaya dengan hierarki dan skala pelayanan yang
disesuaikan dengan jumlah penduduk yang
dikembangkan secara horisontal maupun
vertikal.

74. Subzona Peribadatan yang selanjutnya disingkat
SPU 6 adalah peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk menampung sarana ibadah
dengan hierarki dan skala pelayanan yang
disesuaikan dengan jumlah penduduk.

75. Subzona Pertanian yang selanjutnya disingkat PL-
1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan
untuk menampung kegiatan yang berhubungan
dengan pengusahaan mengusahakan tanaman
tertentu, pemberian makanan, pengkandangan,
dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau
tujuan komersial.
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76. Sub Zona Pelabuhan pada Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi yang selanjutnya disebut kode KH-1
adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat
kapal bersandar, naik turun penumpang , dan/
atau bongkar muat barang, berupa terminal dan
tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran
dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai
tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi;

77. Sub Zona Terminal/Dermaga Untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) pada Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi yang selanjutnya disebut kode KH-2
adalah terminal yang terletak di dalam Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian
dari pelabuhan untuk melayani kepentingan
sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;

78. Sub Zona Terminal Kargo pada Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi yang selanjutnya disebut kode KH-3
adalah kawasan untuk kepentingan komersial
peti kemas;

79. Sub Zona Terminal Terpadu pada Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi yang selanjutnya disebut kode KH-4
adalah kawasan dimana dua atau lebih angkutan
bertemu, atau dimana dua atau lebih rute sistem
transit bertemu;

80. Sub Zona Stasiun Kereta Api pada Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi yang selanjutnya disebut kode KH-5
adalah tempat pemberangkatan dan
pemberhentian kereta api;



29

81. Subzona Pertahanan dan Keamanan pada
Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi yang selanjutnya
disingkat KH-1 adalah peruntukan tanah yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan
pengembangan bidang pertahanan dan keamanan
seperti kantor, instalasi hankam, termasuk
tempat latihan baik pada tingkat nasional,
Kodam, Korem, Koramil, dsb.

82. Subzona Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada
Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi yang selanjutnya
disingkat KH-2 adalah peruntukan tanah di
daratan dengan batas-batas tertentu yang yang
digunakan sebagai tempat untuk menimbun
sampah dan merupakan bentuk terakhir
perlakuan sampah.

83. Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
pada Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi yang selanjutnya
disingkat KH-3 adalah peruntukan tanah yang
terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu
yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala
macam air buangan (limbah) yang berasal dari
limbah-limbah domestik, industri, maupun
komersial dan lain-lainnya.

84. Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa yang
selanjutnya disingkat C-1 adalah peruntukkan
lahan budidaya yang terdiri atas daratan dengan
batas tertentu yang berfungsi campuran antara
perumahan dan perdagangan/jasa.

85. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.

86. Kawasan budi daya adalah wilayah yang
ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan.
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87. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri
atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah
perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional
dan hierarki keruangan satuan sistem
permukiman dan sistem agrobisnis.

88. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial,dan kegiatan ekonomi.

89. Kawasan perkotaan menurut UU No 22 tahun
1999 tentang pemerintahan daerah dibagi dalam
4 hal, yaitu, yaitu (1) kawasan perkotaan yang
berstatus administratif kota, (2) kawasan
perkotaan yang merupakan bagian dari daerah
kabupaten, (3) kawasan perkotaan baru yang
merupakan hasil pembangunan yang mengubah
kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan,
(4) kawasan perkotaan yang menjadi bagian dari 2
atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu
kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

90. Kawasan cagar budaya, kawasan dimana terdapat
benda buatan manusia, bergerak atau tidak
bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok,
atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang
berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)
tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan
mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan
kebudayaan.

91. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang
satu dan unsur yang lain.

92. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas
jalan yang saling menghubungkan dan mengikat
pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang
berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu
hubungan hierarki.
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93. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan
pelengkap, dan perlengkapannya yang
diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan
lori, dan jalan kabel.

94. Jalan arteri primer adalah jalan arteri dalam skala
wilayah tingkat nasional, sedangkan jalan arteri
sekunder merupakan jalan arteri dalam skala
perkotaan.

95. Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan
jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer
merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah,
sedangkan jalan kolektor sekunder dalam skala
perkotaan;

96. Jalan lokal meliputi jalan lokal primer dan jalan
lokal sekunder. Jalan lokal primer merupakan
jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal
sedangkan jalan lokal sekunder dalam skala
perkotaan.

97. Jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan
primer dan jalan lingkungan sekunder. Jalan
lingkungan primer merupakan jalan lingkungan
dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di
kawasan perdesaan di wilayah kabupaten,
sedangkan jalan lingkungan sekunder merupakan
jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di
lingkungan perumahan, perdagangan, dan
pariwisata di kawasan perkotaan.

98. Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana
pelayanan lingkungan yang memungkinkan
permukiman dapat berfungsi sebagaimana
mestinya, mencakup sistem penyediaan air
bersih, sistem drainase air hujan, sistem
pembuangan limbah, sistem persampahan,
sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan
gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.

99. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang
menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga
listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
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100.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran,
pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap
informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem
kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik
lainnya.

101.Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang
bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan
rapat dalam wilayah perkotaan, baik dalam tanah
negara ataupun tanah hak yang ditetapkan
sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang;

102.Tempat Pemerosesan Akhir yang selanjutnya
disingkat TPA adalah tempat untuk memproses
dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara aman bagi manusia dan lingkungan.

103.Tempat Penampungan Sementara yang
selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum
sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan
sampah terpadu.

104.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya
disingkat IPAL adalah tempat pengolahan limbah
cair hasil buangan.

105.Sabuk hijau adalah ruang terbuka hijau yang
memiliki tujuan utama untuk membatasi
perkembangan suatu penggunaan lahan atau
membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya
agar tidak saling mengganggu.

106.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor
nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis

107.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik
geologis, biologis, hidrologis, klimatologis,
geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan
teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu
tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan
mengurangi kemampuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu.
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108.Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang
kondisi atau karakteristiknya sering dan
berpotensi mengalami kejadian bencana.

109.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah
serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air
sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya
sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

110.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri
kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/
kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi sungai.

111.Kawasan sempadan sungai adalah kawasan di
sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk
mengamankan aliran sungai dan mencegah
terjadinya bahaya banjir serta melindungi sungai
dari kegiatan yang dapat mengganggu atau
merusak bantaran/tanggul sungai, kualitas air
sungai dan dasar sungai.

112.Kawasan Sempadan waduk/boezem adalah
kawasan lindung di sekitar bozem/waduk yang
berfungsi untuk melindungi bozem/waduk dari
kegiatan yang dapat mengganggu dan atau
merusak kondisi fisik lingkungan pinggir
bozem/waduk, kualitas air waduk, dan dasar
waduk

113.Kawasan Sempadan Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT)/Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi (SUTET) adalah kawasan lindung di sekitar
jaringan transmisi  tenaga listrik yang
menyalurkan tenaga listrik tegangan tinggi, ekstra
tinggi, dan/atau ultra tinggi.

114.Garis Sempadan adalah garis batas luar
pengaman untuk mendirikan bangunan dan/atau
pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar
dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi
sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa,
tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api,
jaringan tenaga listrik, dan pipa gas.

115.Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar
pengamanan sungai.
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116.Sempadan rel kereta api adalah kawasan lindung
di sekitar jaringan rel kereta api.

117. Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air
dari satu jaringan irigasi.

118.Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan
dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada
suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau
persil.

119.Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah
satu kesatuan sistem yang terdiri atas
pembinaan, penyelenggaraan perumahan,
penyelenggaraan kawasan permukiman,
pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan
tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta
peran masyarakat.

120.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai
bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun
perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya
pemenuhan rumah yang layak huni.

121.Kawasan Perumahan adalah kawasan yang
pemanfaatannya untuk perumahan  dan
berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan
hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana lingkungan.

122.Kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi
adalah kawasan perumahan dengan tingkat
kepadatan bangunan rumah diatas 75 (tujuh
puluh lima) unit per hektar.

123.Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang
adalah kawasan perumahan dengan tingkat
kepadatan bangunan rumah 40 (empat puluh)
unit sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) unit per
hektar.

124.Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah
adalah kawasan perumahan dengan tingkat
kepadatan bangunan rumah dibawah 40 (empat
puluh) unit per hektar.
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125.Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi
barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa
yang dilakukan secara berkelanjutan dengan
tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa
dengan disertai imbalan atau kompensasi.

126.Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan
yang dominansi pemanfaatan ruangnya untuk
kegiatan komersial perdagangan dan jasa
pelayanan.

127.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan
jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut
sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional,
pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan
maupun sebutan lainnya.

128.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun
dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama
dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko,
kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh
pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat
atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal
kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan
melalui tawar menawar.

129.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu
yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan
yang didirikan secara vertikal maupun horisontal,
yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha
atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan
perdagangan barang.

130.Toko Modern adalah toko dengan sistem
pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang
secara eceran yang berbentuk Minimarket,
Supermarket, Department Store, Hypermarket
ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

131.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat
RTH adalah area memanjang/jalur dan atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.



36

132.Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya
disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah
perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori
RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang
berupa badan air.

133.Kawasan perkantoran adalah kawasan yang
dominansi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan
perkantoran baik Pemerintah ataupun swasta

134.Kawasan industri adalah kawasan tempat
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi
sarana prasarana penunjang yang dikembangkan
dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri

135.Industri skala rumah tangga adalah jenis industri
yang merupakan kelompok industri kecil dengan
memanfaatkan bangunan rumah tinggal sebagai
tempat usaha, dengan ketentuan penggunaan
bangunan rumah tinggal untuk usaha paling
banyak 50% (lima puluh persen) dari luas
bangunan dan luas lahan tidak lebih dari 300 m2

(tigaratus meter persegi) serta mempekerjakan
pegawai paling banyak 10 (sepuluh) orang.

136. Industri skala kecil adalah jenis industri dengan
nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai
dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha, dengan jumlah pekerja paling
sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 19
(sembilan belas) orang.

137.Industri skala menengah adalah jenis industri
dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya
antara Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha jenis industri dengan
jumlah pekerja paling sedikit 20 (dua puluh) orang
dan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan)
orang.

138.Industri skala besar adalah jenis industri dengan
nilai investasi perusahaan seluruhnya lebih dari
Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha jenis industri, dengan jumlah pekerja lebih
dari 100 (seratus) pekerja.
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139.Pengadaan tanahadalah kegiatan menyediakan
tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang
layak dan adil kepada pihak yang berhak.

140.Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang
persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan
ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan
zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

141.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan
ruang dan ketentuan pengendaliannya dan
disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang
penetapan zonanya dalam rencana rinci tata
ruang.

142.Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk
fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan
pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien
dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap
bagian kawasan kabupaten sesuai dengan
kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan
kabupaten.

143.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya
disingkat KDB adalah bilangan pokok atas
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan
dengan luas kapling/pekarangan.

144.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya
disingkat KLB adalah bilangan pokok atas
perbandingan antara total luas lantai bangunan
dengan luas kapling/pekarangan.

145.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat
KDH adalah angka persentase perbandingan
antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi
pertamanan/penghijauan dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai
sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

146.Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong
mendatar/horisontal permukaan atap dengan
muka bangunan bagian luar dan permukaan
lantai denah bawah.

147.Jarak antar bangunan adalah jarak antara satu
bidang bangunan dengan bangunan lain di
sebelahnya.
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148.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang
dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan
ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

149.Masyarakat adalah orang perseorangan,
kelompok orang termasuk masyarakat hukum
adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan
penataan ruang.

150.Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan
masyarakat, yang timbul atas kehendak dan
keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk
berminat dan bergerak dalam perencanaan dan
penyelenggaraan penataan ruang.

151.Kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan
yang memberikan perlindungan pada skala
lokal/lingkngan atau skala kota  dan berfungsi
sebagai kawasan resapan air, pencegahan banjir,
erosi, dan untuk melindungi ekosistem di
kawasan sekitarnya.

152.Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan
lindung pada kawasan-kawasan tertentu yang
berfungsi untuk memberikan perlindungan
terhadap potensi dan sumberdaya yang berada di
kawasan tersebut;

153.Izin pemanfaatan ruang, adalah izin yang
dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan
ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

154.Tujuan penataan ruang wilayah strategis
kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan
pemerintah daerah kabupaten yang merupakan
arahan perwujudan visi dan misi pembangunan
jangka panjang kabupaten pada aspek
keruangan, yang pada dasarnya mendukung
terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan
berlandaskan Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional.
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155.Kebijakan penataan ruang wilayah strategis
kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang
wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua
puluh) tahun.

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

157.Rencana struktur ruang wilayah strategis
kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem
perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan
dengan kawasan perdesaan dalam wilayah
pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah
kabupaten yang dikembangkan untuk
mengintegrasikan wilayah kabupaten selain
untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang
meliputi sistem jaringan transportasi, sistem
jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan
telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air,
termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau
waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem
jaringan prasarana lainnya.

158.Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
adalah arahan pengembangan wilayah untuk
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang
wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW
kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan
program penataan/ pengembangan kabupaten
beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan
kabupaten yang berisi rencana program utama,
sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan
waktu pelaksanaan.

159.Indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan
program utama, lokasi, besaran, waktu
pelaksanaan, sumber dana, dan instansi
pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang
kabupaten yang sesuai dengan rencana tata
ruang.
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160.Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan
yang dibuat atau disusun dalam upaya
mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten
yang berbentuk ketentuan umum peraturan
zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif
dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk
wilayah kabupaten.

161.Ketentuan umum peraturan zonasi sistem
kabupaten adalah ketentuan umum yang
mengatur pemanfaatan ruang/penataan
kabupaten dan unsur-unsur pengendalian
pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap
klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai
dengan RTRW Kabupaten.

162.Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
kabupaten sesuai kewenangannya yang harus
dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan
ruang, yang digunakan sebagai alat dalam
melaksanakan pembangunan keruangan yang
tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang
telah disusun dan ditetapkan.

163.Ketentuan insentif dan disinsentif adalah
perangkat atau upaya untuk memberikan
imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang
sejalan dengan rencana tata ruang dan juga
perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang
tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

164.Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan
sanksi bagi siapa saja yang melakukan
pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

165.Konurbasi adalah sebuah wilayah perkotaan yang
terdiri dari beberapa kota yang dikarenakan
pertumbuhan populasi dan pengembangan, telah
secara fisik menjadi satu wilayah yang terus
membangun.
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166.Aglomerasi adalah istilah umum yang merujuk
kepada upaya pengumpulan beberapa elemen ke
dalam suatu tempat (wilayah).

BAB II

KEDUDUKAN, ASAS, FUNGSI, MANFAAT,
DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Asas, Fungsi dan Manfaat Rencana

Paragraf 1
Kedudukan dan Asas Perencanaan

Pasal 2

(1) Setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan
bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu
disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan
disusun RDTR tersebut merupakan kawasan
perkotaan atau kawasan strategis
kabupaten/kota. Kawasan strategis
kabupaten/kota dapat disusun RDTR apabila
merupakan:
a. kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau

direncanakan menjadi kawasan perkotaan;
dan

b. memenuhi kriteria lingkup wilayah
perencanaan RDTR yang ditetapkan.

(2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Rencana
Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi dilaksanakan berdasarkan asas-asas
yang sesuai dan serasi dengan penataan ruang
wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi
dan kawasan-kawasan strategis provinsi, dan
penataan ruang wilayah provinsi dan penataan
ruang wilayah kabupaten dan kawasan-kawasan
strategis Kabupaten Banyuwangi.

(3) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi asas:
a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
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d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. keterbukaan;
f. kebersamaan dan kemitraan;
g. pelindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan; dan
i. akuntabilitas.

Paragraf 2
Fungsi Rencana

Pasal 3

(1) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang berfungsi sebagai:
a. acuan dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJP);

b. acuan dalam pemanfaatan ruang dan
pengembangan wilayah kabupaten dan
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi;

c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan
pembangunan dalam Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang Banyuwangi;

d. acuan lokasi investasi dalam wilayah
kabupaten umumnya khususnya Kawasan
Strategis Pelabuhan KetapangBanyuwangi
yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan
swasta;

e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata
ruang di Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Banyuwangi;

f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangiyang meliputi ketentuan umum
peraturan zonasi, ketentuan
perizinan,ketentuan insentif dan disinsentif,
serta arahan sanksi; dan

g. acuan dalam administrasi pertanahan.
(2) Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah

Perkotaan Banyuwangi berfungsi :
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a. sebagai dasar pemberian Advis Planning;
b. sebagai dokumen yang mengatur dan

mengendalikan pemanfaatan ruang diseluruh
kawasan perkotaan;

c. mewujudkan pemanfaatan ruang secara
efektif, tepat guna, spesifik setempat dan
konkret sesuai dengan rencana tata ruang di
atasnya;

d. pedoman bagi perencanaan yang lebih detail
(mikro);

e. acuan penyusunan program pembangunan
prasarana dan sarana kawasan;

f. menjamin implementasi pembangunan agar
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat dalam pengembangan
lingkungan/kawasan yang berkelanjutan; dan

g. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan
pasca pelaksanaan karena adanya rasa
memiliki dari masyarakat terhadap semua
hasil pembangunan.

Paragraf 3
Manfaat Rencana

Pasal 4

Penataan ruang Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Banyuwangi dan Rencana Detail Tata Ruang
Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi bermanfaat
sebagai:
a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai

kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman
dengan karakteristik tertentu;

b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian
dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik
kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau
masyarakat;

c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk
setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di
dalam struktur ruang kabupaten/kota secara
keseluruhan; dan
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d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang
diprioritaskan untuk disusun program
pengembangan kawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau
Sub BWP.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Paragraf 1
Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 5

(1) Penataan ruang Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Banyuwangi dan Rencana Detail Tata
Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
diselenggarakan sesuai kewenangan pemerintah
daerah kabupaten berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan

terhadap pelaksanaan penataan ruang
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi dan Rencana Detail Tata Ruang
Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi;

b. pelaksanaan penataan ruang Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan
Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi;

(2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) lingkup perencanaan dalam Rencana
Penataan Ruang Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Banyuwangi meliputi :
a. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi

penataan ruang kawasan perkotaan;
b. penetapan rencana struktur ruang Kawasan

Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangiyang
meliputi sistem perkotaan dalam wilayah yang
terkait dengan sistem jaringan prasarana
wilayah;

c. penetapan rencana pola ruang Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
yang meliputi kawasan inti dan kawasan
penyangga;
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d. rencana jaringan prasarana kawasan strategis;
e. arahan pemanfaatan ruang kawasanstrategis

Ketapang Banyuwangiyang berisi indikasi
program utama jangka pendek tahunan,
jangka menengah lima tahunan, indikasi
sumber pendanaan, indikasi pelaksanaan, dan
waktu pelaksanaan;

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi yang berisi ketentuan umum
peraturan zonasi, ketentuan perizinan,
ketentuan insentif dan disinsentif, dan sanksi
administratif; dan

g. hak, kewajiban dan peran masyarakat.
(3) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) lingkup perencanaan dalam Rencana
Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi meliputi :
a. tujuan penataan ruang BWP Banyuwangi;
b. rencana pola ruang;
c. rencana jaringan prasarana;
d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan

penanganannya;
e. ketentuan pemanfaatan ruang;
f. peraturan zonasi;
g. perijinan;
h. insentif dan disinsentif;
i. sanksi; dan
j. hak, kewajiban dan peran masyarakat.

Paragraf 2
Kawasan Perencanaan

Pasal 6

(1) Kawasan perencanaan Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi diatur sebagai berikut:
a. kawasan perencanaan meliputi seluruh

Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi yang berada dalam wilayah
administrasi Desa Ketapang Kecamatan
Kalipuro, sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banyuwangi tahun 2012– 2032;
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b. kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang

Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan bagian dari Kelurahan Klatak,

Kelurahan Bulusan dan Desa Ketapang dengan

luas 998,03 Ha (Sembilan ratus sembilan

puluh delapan koma tiga hektar).

c. wilayah perencanaan memiliki batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan

perbukitan masuk wilayah

Desa Ketapang Kecamatan

Kalipuro dan Desa

Bangsring Kecamatan

Wongsorejo.

Sebelah Barat : berbatasan dengan

perbukitan Desa Ketapang,

perkampungan Desa

Ketapang, rel kereta api.

Sebelah

Selatan

: berbatasan dengan

Kelurahan Klatak

Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat

Bali

d. Titik koordinat :

X = 211216.52- 213730.19 meter

y = 9104875.77 - 9095332.79 meter

e. Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

(2) Kawasan perencanaan Rencana Detail Tata Ruang

Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi diatur

sebagai berikut:

a. lingkup wilayah perencanaan merupakan

daerah dengan batas yang ditentukan

berdasarkan aspek administrasi mencakup

wilayah daratan.
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b. ruang Lingkup BWP Banyuwangi meliputi:
Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi,
Kelurahan Sumberejo Kecamatan Banyuwangi,
Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi,
Kelurahan Kebalenan, Kecamatan
Banyuwangi, Kelurahan Tamanbaru,
Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan
Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi,
Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan
Banyuwangi, Kelurahan Kertosari, Kecamatan
Banyuwangi, Kelurahan Karangrejo,
Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan
Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi,
Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi,
Kelurahan Singonegaran, Kecamatan
Banyuwangi, Kelurahan Temenggungan,
Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan Kampung
Melayu, Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan
Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi,
Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi,
Kelurahan Singotrunan, Kecamatan
Banyuwangi, Kelurahan Pengantingan,
Kecamatan Banyuwangi, Kelurahan
Boyolangu, Kecamatan Giri, Kelurahan
Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kelurahan
Penataban, Kecamatan Giri, Kelurahan Giri,
Kecamatan Giri, Kelurahan Bakungan,
Kecamatan Glagah, Kelurahan Banjarsari,
Kecamatan Glagah, Kelurahan Rejosari,
Kecamatan Glagah, Kelurahan Pakistaji,
Kecamatan Kabat, Kelurahan Pondok Nongko,
Kecamatan Kabat, Kelurahan Dadapan,
Kecamatan Kabat, Kelurahan Kedayunan,
Kecamatan Kabat, Kelurahan Kalipuro,
Kecamatan Kalipura, Kelurahan Klatak,
Kecamatan Kalipuro, Kelurahan Kelir,
Kecamatan Klatak,

c. luas BWP Banyuwangi adalah 6.570,94 Ha
(Enam ribu lima ratus tujuh puluh koma
sembilan empat hektar).
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d. batas-batas administrasi BWP Banyuwangi
meliputi:
Sebelah utara : Kecamatan Kalipuro
Sebelah selatan : Kecamatan Kabat
Sebelah barat : Kecamatan Glagah dan

Kecamatan Giri
Sebelah timur : Selat Bali

e. titik koordinat BWP Banyuwangi:
Y : 9090552.85481 meter
X : 208886. 482162 meter

f. lingkup wilayah perencanaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Jangka Waktu Rencana dan Dokumen Kelengkapan

Pasal 7

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan
Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi adalah 20 (dua puluh)
tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang
berkaitan dengan bencana alam skala besar,
maka Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Rencana
Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi dapat ditinjau kembali lebih dari 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) juga dilakukan bila terjadi perubahan
kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah
nasional dan wilayah provinsi yang merubah
secara nyata pemanfaatan ruang Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan
Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi.
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Pasal 8

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
dan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi Tahun 2016-2036 dilengkapi
dengan dokumen Buku Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan
Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi serta Album Peta Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
dan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi Tahun 2016-2036 pada skala
1 : 5.000 dan Peraturan Zonasi yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Rencana
Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi Tahun 2016-2036 dapat
ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan.

(2) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Rencana
Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi Tahun 2016-2036 disusun dengan
mengacu pada peraturan perundang-undangan
dan pedoman bidang penataan ruang yang
berlaku.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN
STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 10

(1) Penataan ruang Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Banyuwangi sampai dengan Tahun
2036 bertujuan untuk :
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“Mewujudkan Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Banyuwangi sebagai pendukung
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi
dengan berbasis pada pengembangan pelabuhan,
industri/ pergudangan, sarana transportasi,
melalui penyediaan lapangan kerja yang didukung
sarana prasarana yang memadai”

(2) Penataan ruang Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi sampai dengan Tahun 2036
bertujuan untuk :
“Mewujudkan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP)
Banyuwangi sebagai Pusat Pertumbuhan Regional
dengan Fungsi Utama Kawasan Perdagangan dan
Jasa, Pemerintahan, Pergudangan, Fasilitas
Umum dan Perumahan.”

(3) Tujuan penataan ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Bagian
Wilayah Perkotaan Banyuwangi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun secara
selaras dan mengacu pada tujuan penataan ruang
wilayah nasional, wilayah provinsi dan wilayah
Kabupaten untuk mewujudkan visi dan misi
pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
dalam jangka panjang.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 11

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Bagian
Wilayah Perkotaan Banyuwangi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2)
ditetapkan kebijakan penataan ruang Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Bagian
Wilayah Perkotaan Banyuwangi sampai dengan Tahun
2036 secara selaras dan mengacu pada kebijakan
penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan
Kabupaten.
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Pasal 12

Kebijakan penataan ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sampai dengan
Tahun 2036 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
meliputi :
a. penetapan kegiatan sektor ekonomi unggulan;
b. ketenagakerjaan dan penyediaan permukiman;
c. transportasi terpadu;
d. sarana prasarana;
e. perlindungan kawasan dan pengembangan ramah

lingkungan;
f. pengembangan kawasan berbasis mitigasi bencana;
g. pengembangan antar sektor ekonomi secara

terpadu;
h. pengembangan ekonomi berbasis ekonomi lokal

dan spesifik; dan
i. pemberian kemudahan investasi dan usaha.

Pasal 13

Kebijakan penataan ruang Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi sampai dengan Tahun 2036 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :
a. Penetapan Pusat-Pusat Kegiatan Untuk

Mendukung Perwujudan Pusat Pertumbuhan;
b. Penetapan Fungsi-Fungsi Ekologis Untuk Kawasan

Lindung di Perkotaan;
c. Peningkatan Aksesbilitas Internal dan Eksternal

Kawasan;
d. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar; dan
e. Kebijakan Peruntukan dan Intensitas Blok.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Kawasan Strategis

Pelabuhan Ketapang

Pasal 14

(1) Untuk mewujudkan kebijakan penetapan sektor
ekonomi unggulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a ditempuh strategi penataan
ruang wilayah dengan :
a. mengembangkan kawasan inti untuk kegiatan

pelabuhan, industri dan terminal pendukung
pelabuhan (Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri) yang berlokasi hampir di seluruh
pesisir Ketapang;
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b. menempatkan kawasan inti yang berbasis
obyek strategis pelabuhan di sepanjang pesisir
Timur Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang;
dan

c. wilayah di pesisir Timur yang potensial
dikembangkan untuk pelabuhan dan TUKS
memiliki lebar antara 180-750 (seratus
delapan puluh sampai tujuh ratus lima puluh)
meter.

(2) Untuk mewujudkan kebijakan ketenagakerjaan
dan penyediaan pemukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditempuh
strategi :
a. memperluas area lapangan kerja sektor

pelabuhan, TUKS, industri, pergudangan dan
pendukung pelabuhan,dengan target 90
(sembilan puluh) tenaga kerja/Ha untuk setiap
sektor kegiatan;

b. menetapkan proporsi penyerapan tenaga kerja
yang adil dengan komposisi 50 : 50 bagi tenaga
kerja lokal dan pendatang;

c. membuka tempat pendidikan formal dan non
formal yang bertautan dengan bidang
pelabuhan, baik di dalam maupun di luar
wilayah perencanaan;

d. menyediakan tempat tinggal bagi para pekerja,
melalui pembangunan rumah sederhana yang
dapat dimiliki, disewa atau kontrak dan kos di
rumah warga setempat; dan

e. mengalokasikan penyediaan sarana dan
prasarana permukiman sesuai kebutuhan.

(3) Untuk mewujudkan kebijakan transportasi
terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf c ditempuh strategi :
a. pelebaran jalan arteri primer Surabaya-

Banyuwangi, khususnya jalan arteri primer di
bagian Utara Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang sesuai standar jalan arteri primer;
dan

b. pengembangan jalan lingkar Barat Ketapang
sampai ke Utara terhubung dengan jalan arteri
primer dan rencana jalan bebas hambatan
(TOL), serta pengembangan jalan lokal yang
mengakses ke jalan desa sisi Barat.
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(4) Untuk mewujudkan kebijakan sarana prasarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d
ditempuh strategi :
a. pembangunan perumahan baru di bagian

Barat wilayah perencanaan berdasarkan
prinsip hunian berimbang (1 : 2 : 3 untuk
rumah mewah, rumah sedang dan rumah
sederhana), dan mempertahankan perumahan
yang sudah ada di sebelah Barat jalan arteri
primer. Bagian wilayah yang terletak di sebelah
Timur jalan arteri primer tidak dikembangkan
untuk perumahan;

b. memperluas jaringan listrik ke bagian Barat
wilayah perencanaan, serta penyediaan ruang
terbuka untuk mengamankan lokasi Gardu
Induk Listrik Jawa-Bali beserta jaringan
distribusinya;

c. memperluas jaringan telepon sambungan
rumah ke bagian Barat Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang, dan mengintegrasikan
BTS ke dalam tower bersama;

d. mencari sumber air baru untuk memenuhi
kebutuhan industri dan pelabuhan dan secara
bertahap melarang penggunaan sumur bor;
dan

e. memisahkan jaringan air limbah domestik dan
air limbah industri, dimana jaringan air limbah
domestik dapat menggunakan sistem
individual atau komunal, jaringan air limbah
industri yang berlokasi di kawasan industri
menggunakan IPAL komunal dan industri non
kawasan wajib menyediakan IPAL individual.

(5) Untuk mewujudkan kebijakan perlindungan
kawasan dan pengembangan ramah lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e
ditempuh strategi :
a. membuat sabuk hijau di sekeliling kawasan

industri yang ditanami tanaman pohon tinggi,
tanaman semak dan tanaman penutup tanah;

b. membuat sabuk hijau di sekeliling lokasi
tangki penyimpanan gas LPG, dan larangan
membangun gedung serta struktur fisik
lainnya;
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c. membuat sabuk hijau di sekeliling Gardu
Induk Listrik Jawa-Bali dan jaringan SUTT
dengan ketinggian tanaman maksimum 3 (tiga)
meter; dan

d. Larangan membangun bangunan gedung baru
pada lokasi sempadan sungai.

(6) Untuk mewujudkan kebijakan kawasan berbasis
mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf f ditempuh strategi :
a. dilarang membangun bangunan gedung pada

lahan berlereng (dengan kemiringan lereng
≥40%) yang yang difungsikan sebagai hutan
produksi;

b. membuat sabuk hijau di sekeliling kawasan
industri yang ditanami tanaman pohon tinggi,
tanaman semak dan tanaman penutup tanah;

c. membuat sabuk hijau di sekeliling lokasi
tangki penyimpanan gas LPG, dan larangan
membangun gedung serta struktur fisik
lainnya;

d. membuat sabuk hijau di sekeliling Gardu
Induk Listrik Jawa-Bali dan jaringan SUTT
dengan ketinggian tanaman maksimum 3 (tiga)
meter;

e. dilarang membangun baru bangunan gedung
di daerah sempadan pantai pada lokasi yang
bukan peruntukan pelabuhan dan/atau TUKS;
dan

f. dilarang membangun bangunan gedung baru
pada lokasi sempadan sungai.

(7) Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan
antar sektor ekonomi secara terpadu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf g ditempuh
strategi :
a. mengembangkan kawasan industri,

pergudangan, perdagangan dan jasa; dan
b. menyediakan pusat perbelanjaan berskala

lingkungan, pertokoan dan toko retail berskala
lingkungan.

(8) Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan
ekonomi berbasis ekonomi lokal dan spesifik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h
ditempuh strategi :
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a. mendorong pengembangan hotel dan restoran
yang dilakukan sesuai rencana tata ruang,
khususnya hotel dan restoran yang berada di
tepi pantai; dan

b. menyediakan tempat berjualan makanan khas
dan cinderamata di dalam lokasi pelabuhan,
stasiun kerata api, terminal intermoda dan
tempat rekreasi.

(9) Untuk mewujudkan kebijakan pemberian
kemudahan investasi dan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf  i ditempuh
strategi :
a. mempermudah dan mempercepat proses

penerbitan izin, mulai dari izin prinsip, izin
lokasi, izin penggunaan pemanfaatan ruang,
izin site plan, IMB, izin HO dan izin lainnya;
dan

b. mengendalikan dengan ketat implementasi
perizinan di lapangan agar tidak terjadi
penyimpangan.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang Bagian Wilayah

Perkotaan Banyuwangi

Pasal 15

(1) Penetapan pusat–pusat kegiatan untuk
mendukung perwujudan pusat pertumbuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
meliputi :
a. mengembangkan kegiatan perdagangan dan

jasa baru pada pusat – pusat pelayanan di BWP
Banyuwangi terutama pada ruas jalan arteri
primer pada SBWP B dan SBWP F.

b. menata perdagangan dan jasa sektor informal.
c. optimalisasi fungsi dan fisik bangunan

perdagangan dan jasa.
d. mengembangkan perkantoran pemerintah

pada SBWP B dan SBWP C guna mendukung
pelayanan pemerintahan kabupaten.

e. pengembangan sarana pelayanan umum
pendidikan yang difokuskan pada SBWP B.
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f. memanfaatkan lahan aset Kabupaten
Banyuwangi untuk menjadi sarana pelayanan
umum.

g. menyediakan sumber daya manusia untuk
saran pelayanan umum.

h. menyediakan dan meningkatkan fasilitas
pendukung skala kota untuk mengakomodasi
sarana pelayanan umum.

i. menyediakan dan meningkatkan sarana
pelayanan umum pendukung skala
lokal/lingkungan di tiap desa/kelurahan.

j. meningkatkan kinerja pelayanan sarana
pelayanan umum dengan skala pelayanan
kawasan/lingkungan.

k. pengembangan dan perwujudan perumahan
dan permukiman pada SBWP A, SBWP B,
SBWP C, SBWP D, SBWP E, SBWP F dan SBWP
G.

l. menggunakan bantuan developer dalam
merencanakan, membangun dan mengelola
kawasan permukiman.

m. memanfaatkan lahan kosong untuk
dikembangkan menjadi kawasan permukiman.

n. nembangun perumahan dengan komposisi
1:2:3 dalam rangka mengakomodasi
kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

o. mengendalikan perumahan yang telah ada
serta mengembangkan perumahan baru,
terutama pada kawasan yang dekat dengan
perdagangan-jasa.

p. pemantapan dan pengembangan kawasan
industri yang berwawasan lingkungan.

q. menetapkan subzona pertanian sebagai zona
peruntukan lainnya yang tersebar di BWP
Banyuwangi terutama di SBWP A, SBWP C,
SBWP D, SBWP E, SBWP F dan SBWP G.

r. mendukung subzona pertanian melalui
pemenuhan jaringan prasarana pendukung
kegiatan pertanian.

s. menetapkan subzona pariwisata sebagai zona
peruntukan lainnya BWP Banyuwangi.
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t. mendukung subzona pariwisata melalui
pemenuhan sarana dan jaringan prasarana
pendukung kegiatan pariwisata.

u. mengendalikan kegiatan pariwisata yang tidak
sesuai dengan peruntukannya.

(2) Penetapan Fungsi–Fungsi Ekologis untuk
Kawasan Lindung di Perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
a. menetapkan kawasan sempadan pantai,

sempadan sungai dan garis sempadan sungai
untuk kepentingan inspeksi.

b. menetapkan kawasan sempadan pantai dan
sempadan SUTET dan SUTT serta sempadan
reL kereta api di BWP Banyuwangi.

c. menata kegiatan di sekitar kawasan sempadan
sungai, sempadan pantai, sempadan SUTET
dan SUTT dan sempadan rel kereta api.

d. mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan
perlindungan setempat di BWP Banyuwangi.

e. menyediakan RTH privat untuk setiap jenis
peruntukan ruang sebesar 10% dari luas
terbangun.

f. menyediakan RTH publik minimal 20% dari
total luas BWP Banyuwangi melalui
pembangunan taman kota, taman lokal dan
taman lingkungan.

g. mengoptimalkan fungsi RTH baik yang telah
ada maupun yang akan dibangun.

h. mengalokasikan TPU di setiap Sub BWP di
BWP Banyuwangi.

i. memanfaatkan lahan aset Kabupaten
Banyuwangi untuk menjadi ruang terbuka
hijau.

j. menetapkan kawasan mangrove sebagai
kawasan suaka alam.

k. menetapkan sub zona cagar budaya sebagai
bangunan cagar budaya.

l. mengatur ketentuan intensitas bangunan pada
bangunan cagar budaya.

m. membatasi kegiatan pada bangunan cagar
budaya dan suaka alam.

n. mengatur ketentuan intensitas bangunan pada
kawasan rawan bencana alam.



58

o. membatasi kegiatan pada kawasan rawan
bencana alam.

p. mengembangkan early warning system pada
kawasan rawan bencana alam.

q. menetapkan dan menyediakan titik evakuasi
bencana berikut jalur evakuasinya.

(3) Peningkatan aksesbilitas internal dan eksternal
kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf c meliputi :
a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer,

lokal dan lingkungan yang melalui dan/atau
berada di seluruh BWP Banyuwangi

b. meningkatkan lebar dan mutu jalan,
khususnya di jalan arteri primer, kolektor
primer dan jalan lingkar Barat perkotaan
untuk mengantisipasi adanya peningkatan
volume kendaraan di pusat kegiatan perkotaan
dan pengembangan kawasan.

c. meningkatkan kondisi fisik jalan melalui
perbaikan jalan yang menghubungkan BWP
Banyuwangi dengan kota – kota di wilayah
belakangnya (Kecamatan Wongsorejo,
Kalipuro, Giri, Licin dan Glagah).

d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
transportasi khususnya pada terminal
penumpang dan dermaga.

e. melengkapi kelengkapan lalu lintas seperti
traffic light, penamaan jalan, rambu lalu lintas
khususnya pada titik-titik kemacetan seperti di
perempatan dan pertigaan.

f. mengembangkan sistem perparkiran untuk
mendukung kegiatan industri, pemerintahan,
dan perdagangan-jasa.

g. mengembangkan jalur pejalan kaki (trotoar)
terutama pada ruas jalan arteri.

h. meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan transportasi umum sesuai dengan
kebutuhan BWP Banyuwangi.

(4) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d,
meliputi :



59

a. mengembangkan dan menyediakan tenaga
listrik yang memenuhi standar mutu dan
keandalan yang berlaku.

b. membangun instalasi baru, pengoperasian
instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan
distribusi yang sesuai dengan kegiatan
kawasan.

c. meningkatkan jaringan listrik ke permukiman.
d. mengembangkan sumberdaya energi secara

optimal dan efisien dengan memanfaatkan
sumber energi domestik serta energi yang
bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang
efisien, sehingga terjamin ketersediaan tenaga
listrik.

e. meningkatkan pelayanan telekomunikasi yang
sesuai dengan kebutuhan kawasan
perdagangan dan jasa, sarana pelayanan
umum, perumahan dan industri.

f. mengembangkan BTS di titik – titik yang
direncanakan.

g. mengembangkan jaringan telekomunikasi
berupa jaringan kabel telepon di seuruh BWP
Banyuwangi

h. mengembangkan jaringan internet nirkabel di
ruang publik.

i. mengembangkan jaringan air bersih pada
wilayah pemukiman padat dan menengah
dengan menggunakan jaringan pipa skala
besar.

j. mengembangkan jaringan air bersih pada
kawasan perdagangan-jasa.

k. meningkatkan kualitas distribusi air bersih
sebagai tanggung jawab pemerintah dalam
memberikan pelayanan air bersih.

l. mengembangkan jaringan drainase mengikut
ruas jalan pada kawasan permukiman dan
perdagangan-jasa.

m. meningkatkan kualitas jaringan drainase
melalui perawatan rutin.

n. mengembangkan sistem sanitasi baik berbasis
teknologi maupun masyarakat.

o. mengembangkan IPAL di sub zona industri oleh
pihak industri.



60

p. mengembangkan IPAL komunal di pada
kegiatan industri rumahan di sepanjang
Sungai Kali Lo.

q. meningkatkan kualitas sistem sanitasi melalui
pemantauan dan perawatan secara rutin.

r. mengembangkan sarana dan prasarana
persampahan secara merata di seluruh BWP
Banyuwangi.

s. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
persampahan yang sudah ada di BWP
Banyuwangi.

t. meningkatkan kualitas pelaynan sistem
persampahan terutama di zona perumahan
dan perdagangan-jasa.

u. pengembangan jaringan evakuasi dan titik
kumpul bencana tsunami, bencana banjir dan
bencana gunung berapi pada masing-masing
SBWP.

(5) Peruntukan dan intensitas blok sebagaimana
dimaksud pada ayat (13) huruf e, meliputi :
a. menerapkan aturan KDB, KLB dan GSB sesuai

dengan peraturan zonasi pada masing-masing
peruntukan lahan.

b. menerapkan aturan pola ruang dan jarak antar
bangunan pada kawasan.

c. SBWP A memiliki kegiatan utama sebagai
kawasan pemukiman dan perumahan,
perdagangan dan jasa, industri dan pertanian.

d. SBWP B memiliki kegiatan utama sebagai
sarana pelayanan umum, kawasan
pemukiman dan perumahan serta
perdagangan dan jasa.

e. SBWP C memiliki kegiatan utama sebagai
kawasan pemukiman dan perumahan serta
perdagangan dan jasa.

f. SBWP D memiliki kegiatan utama sebagai
kawasan pertanian dan kawasan pemukiman
dan perumahan.

g. SBWP E memiliki kegiatan utama sebagai
sarana pelayanan umum, kawasan
pemukiman dan perumahan serta
perdagangan dan jasa.
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h. SBWP F memiliki kegiatan utama sebagai
kawasan pertanian dan kawasan permukiman
dan jasa.

i. SBWP G memiliki kegiatan utama sebagai
kawasan pertanian dan kawasan permukiman
dan jasa.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Rencana Struktur Ruang Kawasan

Strategis Pelabuhan Ketapang

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
disusun berdasarkan kebijakan dan strategi
penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dan Pasal 14, dengan sasaran untuk :
a. mewujudkan percepatan dan pemerataan

pembangunan kawasan;
b. membentuk dan memperkuat jejaring kawasan

sebagai pusat pertumbuhan dan kegiatan
perekonomian yang bersifat strategis; dan

c. meningkatkan keterkaitan jejaring kawasan
dengan kawasan lain dalam konstelasi
regional, nasional.

(2) Rencana struktur ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang, meliputi :
a. rencana sistem perwilayahan; dan
b. rencana sistem prasarana dan sarana wilayah.

(3) Rencana struktur ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun secara selaras dan mengacu pada
rencana struktur ruang wilayah kabupaten dan
rencana struktur ruang wilayah provinsi.

(4) Rencana struktur ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang digambarkan pada peta
skala 1 : 5.000 dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
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Pasal 17

Rencana sistem perwilayahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. rencana pusat kegiatan perekonomian;
b. rencana pembagian blok dan sub blok;
c. sistem pusat pelayanan;
d. rencana fungsi kegiatan;
e. rencana kependudukan;
f. rencana fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
g. kebutuhan lahan.

Paragraf 2
Rencana Pusat Kegiatan Perekonomian

Pasal 18

Rencana Pusat Kegiatan Perekonomian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diarahkan antara
lain untuk :
a. Pelabuhan Tanjungwangi dan Pelabuhan

Penyeberangan Ketapang, sebagai pusat kegiatan
ekonomi Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang;

b. angkutan kereta api dan angkutan jalan raya untuk
mengangkut barang sampai ke kawasan
pelabuhan;

c. industri, baik yang berada di luar maupun di dalam
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang, dimana
Pelabuhan Tanjungwangi direncanakan sebagai
pelabuhan barang untuk mengangkut hasil
produksi Kawasan Industri Wongsorejo yang
dikirim keluar wilayah Banyuwangi, maupun hasil
produksi industri yang ada di dalam Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang;

d. pergudangan, untuk menyimpan barang yang akan
dikirim atau dimuat dengan kapal maupun barang
yang sudah dibongkar dari kapal;

e. perdagangan dan jasa termasuk hotel, untuk
memenuhi kebutuhan pekerja maupun
penumpang;

f. pengembangan Terminal/Dermaga Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS), sebagai industri atau
pergudangan yang memiliki dermaga sendiri untuk
keperluan distribusi barangnya; dan
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g. rencana pusat kegiatan perekonomian Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang digambarkan pada
peta skala 1 : 5.000 dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Rencana Pembagian Blok dan Sub Blok

Pasal 19

(1) Rencana Pembagian Blok dan Sub Blok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b
diarahkan dengan pembagian blok dan sub blok.

(2) Rincian dari masing-masing Pembagian Blok dan
Sub Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut :
a. Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang dibagi

menjadi 6 blok, yaitu Blok 1, Blok 2, Blok 3,
Blok 4, Blok 5, dan Blok 6;

b. kawasan inti terdiri Blok 5 dan Blok 6;
c. kawasan penyangga terdiri dari Blok 1, Blok 2,

Blok 3, Blok 4;
d. pembagian sub blok :

1. Blok 1 dibagi menjadi dua Sub Blok, yaitu
Sub Blok 1-1 dan Sub Blok 1-2;

2. Blok 2 dibagi menjadi dua Sub Blok, yaitu
Sub Blok 2-1 dan Sub Blok 2-2;

3. Blok 3 dibagi menjadi dua sub blok, yaitu
Sub Blok 3-1 dan Sub Blok 3-2;

4. Blok 4 dibagi menjadi dua sub blok, yaitu
Sub Blok 4-1 dan Sub Blok 4-2;

5. Blok 5 dibagi menjadi dua sub blok, yaitu
Sub Blok 5-1 dan Sub Blok 5-2;

6. Blok 6 tidak dibagi menjadi sub blok.

e. Pusat kegiatan :
1. Pusat kegiatan kawasan strategis

ditempatkan pada Blok 6, yaitu pada lokasi
Pelabuhan Tanjungwangi sebagai pusat
kegiatan ekonomi dan sebagai obyek
strategisnya;

2. Pusat kegiatan Blok 1 ditempatkan pada
lokasi terminal Sri Tanjung yang
rencananya akan dialihfungsikan untuk
terminal kargo;
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3. Pusat kegiatan Blok 2 ditempatkan pada
lokasi Stasiun Kereta Api Banyuwangi
Baruyang rencananya dikembangkan untuk
terminal terpadu atau terminal intermoda;

4. Pusat kegiatan Blok 4 ditempatkan pada
aglomerasi fasilitas umum;

5. Pusat kegiatan Blok 5 ditempatkan pada
aglomerasi perdagangan dan jasa;

6. Pusat kegiatan Blok 6 sekaligus adalah
pusat pelayanan kawasan.

(3) Arahan sistem pusat kegiatan kawasan strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
adalah sebagai berikut :
a. pada lingkup regional adalah mengembangkan

konurbasi Kota Banyuwangi-Kecamatan
Kalipuro khususnya Ketapang-Kecamatan
Rogojampi. Dalam hal ini Desa Ketapang yang
masuk wilayah Kecamatan Kalipuro
dikembangkan sebagai kawasan strategis
pelabuhan dimana di dalamnya terdapat
aglomerasi pelabuhan beserta sarana
pendukungnya;

b. pada lingkup kawasan strategis, pusat
kegiatan ditempatkan pada kawasan inti, yaitu
pelabuhan;

c. pada lingkup blok pendukung kawasan inti,
pusat kegiatan ditempatkan di stasiun kereta
api yang rencananya dikembangkan sebagai
terminal terpadu antara angkutan kereta api
dan angkutan jalan raya, terminal angkutan
umum Sri Tanjung yang rencananya
dikembangkan untuk terminal kargo, dan
aglomerasi perdagangan dan jasa;

d. pada lingkup blok pendukung kawasan inti
lainnya, pusat kegiatan ditempatkan pada
pusat pelayanan permukiman, yaitu pada
aglomerasi sekolah, tempat peribadatan,
kentor pemerintah, lapangan olah-raga,
pelayanan kesehatan.

(4) Pembagian blok dan Pusat kegiatan serta pusat
pelayanan pada masing-masing blok dapat dilihat
pada Lampiran V dan Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 4

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 20

Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf c, diarahkan sebagi berikut :
a. pada lingkup regional adalah mengembangkan

konurbasi Kota Banyuwangi, Kecamatan Kalipuro
khususnya Ketapang dan Kecamatan Rogojampi.
Dalam hal ini Desa Ketapang yang masuk wilayah
Kecamatan Kalipuro dikembangkan sebagai zona
strategis pelabuhan karena di dalamnya terdapat
aglomerasi pelabuhan beserta sarana
pendukungnya;

b. pada lingkup kawasan strategis, pusat kegiatan
ditempatkan pada kawasan inti, yaitu pelabuhan;

c. pada lingkup blok pendukung kawasan inti, pusat
kegiatan ditempatkan di stasiun kereta api
(rencananya dikembangkan sebagai terminal
terpadu antara angkutan kereta api dan angkutan
jalan raya), terminal angkutan umum (rencananya
dikembangkan untuk terminal kargo), dan
aglomerasi perdagangan dan jasa;

d. pada lingkup blok pendukung kawasan inti lainnya,
pusat kegiatan ditempatkan pada pusat pelayanan
permukiman (aglomerasi sekolah, tempat
peribadatan, kantor pemerintah, lapangan olah-
raga, pelayanan kesehatan).

Paragraf 5

Rencana Fungsi Kegiatan

Pasal 21

(1) Rencana Fungsi Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf d, diarahkan sebagai
berikut :
a. pusat kegiatan Kawasan Strategis Pelabuhan

Ketapang ditempatkan di Pelabuhan
Tanjungwangi dengan fungsi utama pelabuhan
sesuai dengan obyek strategisnya.

b. Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi memiliki fungsi-fungsi utama
sebagai :
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1. Blok-1 : perumahan, perdagangan dan
jasa, rekreasi pantai, sarana
pelayanan transportasi, hutan
produksi

2. Blok-2 : perdagangan dan jasa,
fasilitas umum, perumahan,
industri/pergudangan, sarana
pelayanan transportasi,
pertanian/sawah.

3. Blok-3 : perumahan, fasilitas umum,
perdagangan dan jasa.

4. Blok 4 : perumahan, perdagangan dan
jasa

5. Blok 5 : dermaga/terminal untuk
kepentingan sendiri (TUKS),
jasa (perhotelan), industri/
pergudangan.

6. Blok 6 : pelabuhan dan dermaga/
terminal untuk kepentingan
sendiri (TUKS).

(2) Rencana fungsi kegiatan pada masing-masing
blok dapat dilihat pada Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Rencana Kependudukan

Pasal 22

(1) Rencana kependudukan Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf e diarahkan dengan
mempertimbangkan jumlah pertumbuhan alami
dan jumlah pekerja (pendatang).

(2) Jumlah penduduk wilayah perencanaan pada
Tahun 2036 diperkirakan sebesar 42.584 (empat
puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat)
jiwa, dengan rincian :
a. Blok 1 : 11.354 (sebelas ribu tiga ratus

lima puluh empat) jiwa;
b. Blok 2 : 10.530 (sepuluh ribu lima ratus

tiga puluh) jiwa;
c. Blok 3 : 9.624 (sembilan ribu enam

ratus dua puluh empat) jiwa;
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d. Blok 4 : 11.076 jiwa
e. Blok 5 : 0 (nol); dan
f. Blok 6 : 0 (nol).

Paragraf 7

Rencana Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pasal 23

(1) Rencana fasilitas sosial dan fasilitas umum
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f
diarahkan sebagai berikut :
a. Sub Zona Sarana Pendidikan.
b. Sub Zona Sarana Kesehatan.
c. Sub Zona Sarana Perkantoran, pemerintahan

dan bangunan umum.
d. Sub Zona Sarana Peribadatan.
e. Sarana Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi.

(2) Sub Zona Sarana Pendidikan dengan kebutuhan
di tahun perencanaan sebagai berikut :
a. Taman Kanak-kanak sebanyak 43 unit.
b. SD/MI sebanyak 27 unit.
c. SMP sebanyak 8 unit.
d. SMK sebanyak 8 unit.

(3) Sub Zona Sarana Kesehatan dengan kebutuhan
di tahun perencanaan sebagai berikut :
a. Posyandu sebanyak 34 unit.
b. Balai Pengobatan sebanyak 17 unit.
c. Praktek dokter sebanyak 8 unit.
d. Apotik disediakan pada setiap blok,

seluruhnya berjumlah 6 apotik.
e. BKIA dan  Puskesmas Pembantu masing-

masing sebanyak satu unit.
f. selain kebutuhan sebagaimana dimaksud

pada angka 1, fasilitas yang perlu disediakan
adalah rumah sakit pelabuhan untuk
penanganan kecelakaan laut yang setara
dengan rumah sakit Tipe D yang lokasinya
direncanakan di Sub Blok 2-1.

(4) Sub Zona Sarana Perkantoran Pemerintah dan
Bangunan Umum dengan ketentuan :
a. Perkiraan kebutuhan sarana  pemerintahan

dan bangunan umum terdiri dari :
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b. Balai Pertemuan sebanyak 17 unit.
c. Pos Hansip sebanyak 17 unit.
d. Gardu Listrik sebanyak 17 unit.
e. Telepon Umum sebanyak 17 unit.
f. Parkir Umum sebanyak 17 unit.
g. Kantor Pemerintah sebanyak 15 unit.

(5) Sub Zona Sarana Peribadatan Perkiraan
kebutuhan sarana peribadatan pada tahun 2034
mencapai 326 unit yang terdiri dari :
a. Masjid sebanyak 142 unit
b. Langgar sebanyak  169 unit
c. Gereja dan sarana peribadatan lain

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
setempat.

(6) Sub Zona Sarana Kebudayaan, Hiburan dan
Rekreasi Kebutuhan sarana kebudayaan dan
rekreasi terdiri dari :
a. Balai RW sebayak 13 unit.
b. Balai Karang taruna sebanyak 11 unit.
c. Gedung Serba Guna sebanyak 4 unit.
d. Gedung Pertunjukan/Bioskop sebanyak 1

unit.

Paragraf 8

Kebutuhan Lahan

Pasal 24

Kebutuhan lahan Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf g diarahkan sebagai berikut :
a. kebutuhan lahan untuk pengembangan wilayah

perencanaan terdiri dari kebutuhan pengembangan
Kawasan Inti dan Kawasan Penyangga dengan
rincian :
1. kebutuhan lahan pengembangan pada Kawasan

Inti mencapai 220,35 Ha (dua ratus dua puluh
koma tiga puluh lima hektar); dan

2. kebutuhan pengembangan pada Kawasan
Penyangga mencapai 777,69 Ha (tujuh ratus
tujuh puluh tujuh koma enam puluh sembilan
dua hektar).
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b. Kawasan Inti terdiri dari :
1. Zona Khusus (pelabuhan dan TUKS) memiliki

luasan 140,84 Ha (seratus empat puluh koma
delapan puluh empat hektar);

2. Zona Industri/Pergudangan memiliki luasan
28,33 Ha (dua puluh delapan koma tiga puluh
tiga hektar);

3. Zona Pelayanan Umum memiliki luasan 1,96 Ha
(satu koma sembilan puluh enam hektar);

4. Zona Perdagangan dan Jasa memiliki luasan
31,25 Ha (tiga puluh satu koma dua puluh lima
hektar);

5. Zona Perlindungan Setempat memiliki luasan
8,41 Ha (delapan koma empat puluh satu
hektar); dan

6. Zona RTH memiliki luasan 7,72 Ha (tujuh koma
tujuh puluh dua hektar);

c. Kawasan Penyangga terdiri dari :
1. Zona Perumahan memiliki luasan 348,72 Ha

(tiga ratus empat puluh delapan koma tujuh
puluh dua hektar);

2. Zona Perdagangan dan Jasa memiliki luasan
65,05 Ha (enam puluh lima koma sembilan
puluh lima hektar);

3. Zona Sarana Pelayanan Umum memiliki luasan
13,15 Ha (tiga belas koma lima belas hektar);

4. Zona Khusus (Pelabuhan, TUKS, terminal
terpadu, terminal kargo, stasiun) memiliki
luasan 39,62 Ha (tiga puluh sembilan koma
enam puluh dua hektar);

5. Zona industri, pergudangan, industri rumah
tangga memiliki luasan 73,64 Ha (tujuh puluh
tiga koma enam puluh empat hektar);

6. Zona Peruntukan Lain memiliki luasan 143,79
Ha (seratus empat puluh tiga koma tujuh puluh
sembilan hektar);

7. Zona RTH memiliki luasan 46,23 Ha (empat
puluh enam koma dua puluh tiga hektar); dan

8. Zona Perlindungan Setempat memiliki luasan
50,29 Ha (lima puluh koma dua puluh sembilan
hektar).
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Bagian Kedua
Rencana Sistem Prasarana dan Sarana Wilayah

Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Rencana sistem prasarana dan sarana wilayah di
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang sebagaimana
pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. rencana sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan

terdiri dari penyediaan RTH dan taman bermain
dan rencana penyediaan kolam pengendali banjir;

b. rencana penyediaan sarana olah raga;
c. rencana penyediaan fasilitas pejalan kaki;
d. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;
e. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
f. rencana sistem jaringan transportasi, meliputi :

1. rencana pengembangan jaringan jalan;
2. rencana pengembangan jalur rel kereta api;
3. rencana pengembangan terminal;
4. rencana pengembangan pelabuhan;

g. rencana sistem jaringan sumber daya air;
h. rencana pengembangan sistem jaringan air bersih;
i. rencana sistem persampahan;
j. rencana sistem jaringan air limbah;
k. rencana sistem jaringan drainase;
l. rencana penyediaan prasarana lain, meliputi :

1. rencana sistem evakuasi bencana;
2. rencana sistem penanggulangan kebakaran.

Paragraf 2
Rencana Penyediaan RTH dan Taman Bermain

Pasal 26

(1) Arahan penyediaan RTH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf a adalah penataan RTH yang
dilakukan dengan mempertimbangkan fungsinya
sebagai berikut :
a. RTH yang mempunyai fungsi ekologis adalah

lapangan olah raga, sabuk hijau, dan jalur
jalan dengan ketentuan :
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1. RTH di sekeliling lapangan olah raga dan
sepanjang jalur jalan berupa tanaman
dengan mahkota lebar dan permukaan
daun yang luas, mempunyai fungsi ekologis
sebagai pengatur iklim mikro yang mampu
menurunkan suhu lingkungan; dan

2. sabuk hijau yang kerapatan vegetasinya
memenuhi ketentuan mempunyai fungsi
ekologis sebagai pengatur iklim mikro,
penyaring debu dan mengurangi
pencemaran udara, serta meredam
kebisingan.

b. RTH yang mempunyai fungsi sosial budaya
adalah taman dan tempat bermain anak-anak
yang merupakan tempat berkumpulnya warga
masyarakat untuk bersosialisasi;

c. RTH yang mempunyai fungsi estetika adalah
semua jenis RTH yang menggunakan vegetasi
berbunga indah, bentuk tajuknya indah;

d. RTH yang mempunyai fungsi ekonomi adalah
RTH yang dapat dimanfaatkan untuk urban
farming dengan cara menanami RTH dengan
tanaman produktif yang menghasilkan uang.

(2) Kebutuhan RTH publik minimal 20% (dua puluh
perseratus) dari luas wilayah perencanaan.

Paragraf 3
Rencana Penyediaan Kolam Pengendali Banjir

Pasal 27

(1) Rencana penyediaan kolam pengendali banjir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a
berada di lokasi yang mengalami banjir di musim
hujan, yaitu di Jalan Gatot Subroto sebelah
Selatan sekitar Pelabuhan Ketapang.

(2) Upaya untuk meminimalkan banjir antara lain
dilakukan dengan cara :
a. normalisasi sungai dan saluran; dan
b. membangun ponds.
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Paragraf 4
Rencana Penyediaan Sarana Olah Raga

Pasal 28

Rencana penyediaan sarana olah raga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf b melayani warga
perumahan berupa taman dan lapangan olah raga
tingkat Desa sebanyak 15 (lima belas) unit, yang
dialokasikan di Blok 1, Blok 2, Blok 3, dan Blok 4.

Paragraf 5
Rencana Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki,

Parkir Off Street dan Pemberi Isyarat
Lalu Lintas

Pasal 29

(1) Penyediaan fasilitas pejalan kaki sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diarahkan di
Jalan Gatot Subroto, Jalan Yos Sudarso dan jalan
Lingkar Barat serta jalan menuju stasiun kereta
api dengan lebar minimum 1,50 (satu koma lima
puluh) meter.

(2) Peta rencana fasilitas pejalan kaki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

(1) Parkir di luar jalan mengambil tempat di pelataran
parkir yang berada di dalam kaveling.

(2) Kaveling yang terletak di tepi jalan arteri primer
diwajibkan menyediakan tempat parkir di dalam
kavelingnya masing-masing, antara lain berupa
pelataran parkir dengan cara memundurkan GSB,
membuat semi basement atau basement, atau
membangun gedung parkir.

Pasal 31

(1) Pada Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi disediakan alat pemberti isyarat lalu
lintas berupa lampu pengatur lalu lintas.

(2) Lokasi lampu pengatur lalu lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di :
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a. persimpangan antara jalan arteri yakni Jl.
Gatot Subroto dan jalan lingkar barat yakni Jl.
Transmigrasi; dan

b. perpotongan jalan arteri dengan jalur masuk ke
Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan
Tanjungwangi.

Paragraf 6
Rencana Penyediaan Sistem Jaringan

Energi/Kelistrikan

Pasal 32

(1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi
penyediaan daya listrik ke seluruh pelosok
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Banyuwangi yang disalurkan melalui jaringan
SUTM 20KV (dua puluh kilo volt) dan SUTR
220/380 V (dua ratus dua puluh/tiga ratus
delapan puluh volt).

(2) Jaringan SUTM 20 KV (dua puluh kilo volt)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diusulkan adalah :
a. jaringan SUTM di sepanjang Jalan Arteri

Sekunder;
b. jaringan SUTM di sepanjang Jalan Kolektor

Sekunder; dan
c. jaringan SUTM di sepanjang Jalan Lokal

Primer kawasan industri.
(3) Jaringan SUTR 220/380 V (dua ratus dua

puluh/tiga ratus delapan puluh volt)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diusulkan adalah penyediaan jaringan SUTR
220/380 V (dua ratus dua puluh/tiga ratus
delapan puluh volt) di wilayah pengembangan
perumahan baru pada Blok-1 dan Blok-2.

(4) Pengembangan jaringan kelistrikan di Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi harus
diimbangi dengan penyediaan Penerangan Jalan
Umum (PJU) yang memadai yang tidak hanya di
jalan-jalan utama saja, tetapi juga jalan di
lingkungan perumukiman.
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(5) Terdapat jaringan SUTT 150 KV (seratus lima
puluh kilo volt) yang berasal dari gardu
penghubung kabel laut Jawa-Bali.

(6) Peta rencana sistem jaringan energi/kelistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Rencana Penyediaan Sistem Jaringan

Telekomunikasi

Pasal 33

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf e ditempatkan di
lokasi umum seperti sekolah, kantor pemerintah,
pelabuhan, terminal, stasiun.

(2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi
meliputi :
a. pengembangan sambungan telepon ke seluruh

pelanggan di kawasan permukiman lama
dengan  menggunakan jaringan kabel udara,
sedangkan sambungan telepon di kawasan
permukiman pengembangan baru
menggunakan kabel tanah;

b. penyediaan 6 (enam) Base Transceiver Station
(BTS) yang lokasinya tersebar di Blok-2 dan
Blok-3;

c. penyediaan Stasiun Telepon Otomat (STO) di
Jl. Raya Banyuwangi-Situbondo, yaitu pada
Blok-3.

d. untuk melayani pelanggan, dibutuhkan Kantor
Pelayanan PT. Telkom antara lain untuk
pelayanan pengaduan, pembayaran rekening
telepon dan pemasangan baru; dan

(3) Peta rencana sistem jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 8
Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 34

(1) Rencana sistem jaringan transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f
diarahkan untuk mendorong perkembangan
pembangunan fisik, sosial dan ekonomi,
mewujudkan pemerataan pembangunan dan
memperlancar transportasi melalui jalur Utara
Banyuwangi-Situbondo serta mewujudkan upaya
pelestarian lingkungan melalui penerapan
prinsip-prinsip pembangunan wilayah yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

(2) Rencana sistem jaringan transportasi disusun
secara terpadu antar dan intra moda, didukung
oleh prasarana dan sarana dengan teknologi sesuai
perkembangan, dan diarahkan untuk mendorong
pertumbuhan dan pemerataan perekonomian
wilayah,meliputi :
a. rencana sistem jaringan transportasi darat,

yang terdiri dari :
1. rencana pengembangan jaringan jalan;
2. rencana pengembangan jalur rel kereta api;

dan
3. rencana pengembangan terminal;

b. rencana pengembangan pelabuhan.
(3) Rencana sistem jaringan transportasi terpadu

antar dan intra moda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) direncanakan dengan sistem
terpadu, dimana perpindahan antar moda
angkutan, jenis kendaraan bermotor, diupayakan
berlangsung efisien.

Pasal 35

(1) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka
1 berdasarkan sistem dan fungsi jalan di wilayah
perencanaan direncanakan sebagai berikut :
a. Jalan Yos Sudarso – Jalan Gatot Soebroto

sebagai jalan arteri primer;
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b. Jalan Lingkar Barat sebagai jalan arteri
sekunder;

c. Jalan penghubung Jalan Lingkar Barat dengan
Jalan Gatot Subroto sebagai jalan lokal primer;

d. Jalan dari Lingkar Barat ke Selatan sebagai
jalan kolektor sekunder; dan

e. Jalan di dalam kawasan permukiman sebagai
jalan lingkungan.

(2) Rencana geometrik jalan di wilayah perencanaan
sebagai berikut :
a. Jalan Arteri Primer : Jl. Gatot Subroto-Jl. Raya

Banyuwangi Situbondo (jalan yang melewati
ruas 1-2-3-4-5-15-6-7) :
1. Jl. Raya Banyuwangi-Situbondo (lokasi A)

direncanakan dengan lebar Rumija 20 (dua
puluh) meter dan Ruwasja 8 (delapan)
meter;

2. Jl. Gatot Subroto sekitar ASDP (lokasi B)
direncanakan dengan lebar Rumija 20 (dua
puluh) meter dan Ruwasja 0 (nol) meter;

3. Jl. Gatot Subroto sebelah Selatan (lokasi C)
direncanakan dengan lebar Rumija 20 (dua
puluh) meter dan Ruwasja 8 (delapan)
meter.

b. Jalan Arteri Sekunder : Jl. Lingkar Barat (jalan
melewati ruas 2-8-10-11-13-5) :
1. lebar badan jalan minimal 11 (sebelas)

meter;
2. Jl. Lingkar Barat (lokasi D) direncanakan

dengan Rumija 16 (enam belas) meter dan
Ruwasja 3 (tiga) meter;

3. jalan arteri sekunder terusan Lingkar Barat
(jalan melewati ruas 13-14-16-6)
direncanakan dengan lebar badan jalan
minimal 11 (sebelas) meter.

c. Jalan Kolektor Sekunder (jalan yang melewati
ruas 8-9) direncanakan dengan lebar badan
jalan minimal 7,50 (tujuh koma lima puluh)
meter;

d. Jalan Lokal Primer (jalan yang melewati ruas 3-
10 dan ruas 4-11-12) direncanakan dengan
lebar badan jalan minimal 7,50 (tujuh koma
lima puluh) meter.
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e. Jalan Lingkungan dengan ketentuan :
1. jalan di dalam lingkungan perumahan,

direncanakan dengan lebar badan jalan min
6,5 (enam koma lima) meter yang
diperuntukkan bagi kendaraan roda 3 (tiga)
atau lebih, dan badan jalan minimal 3,5
(tiga koma lima) meter yang tidak
diperuntukkan bagi kendaraan roda 3 (tiga)
atau lebih;

2. jalan lingkungan di lokasi E direncanakan
dengan Rumija 9 (sembilan) meter dan
Ruwasja 3 (tiga) meter;

3. jalan lingkungan di dalam kawasan industri
direncanakan dengan lebar badan jalan
minimal 11 (sebelas) meter.

(3) Rencana pengembangan rute angkutan umum di
wilayah perencanaan adalah sebagai berikut:
a. Mempertahankan trayek MPU eksisting.
b. Mempertahankan rute bus sedang dan bus

besar eksisting.
c. Memperluas trayek angkutan perdesaan.
d. Perlunya penambahan trayek angkutan umum

untuk melayani kebutuhan pelabuhan.
e. Menyesuaikan rute berkaitan dengan rencana

pemindahan Terminal Sri Tanjung ke lokasi di
sekitar Stasiun Kereta Api Banyuwangi Baru.

f. Rute/ Trayek Bus yaitu :
Dari Situbondo – Jl. Gatot Subroto – Stasiun
Banyuwangi Baru (Terminal Intermoda) –
Pelabuhan Ketapang – Jl. Gatot Subroto – Jl.
Transmigrasi (Jalan Lingkar) – Menuju
Situbondo

(4) Rencana untuk angkutan barang di wilayah
perencanaan diarahkan sebagai  berikut:
a. Angkutan barang dari luar kota ke dalam Kota

Banyuwangi yang menggunakan kendaraan
pengangkut barang bertonase besar harus
masuk terminal kargo.

b. Angkutan barang dari terminal kargo barang
dipindahkan ke kendaraan pengangkut
barang bertonase lebih kecil yang diizinkan
masuk ke dalam Kota Banyuwangi.
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c. Lokasi terminal kargo direncanakan
menempati (bekas) Terminal Sri Tanjung,
dengan catatan terminal Sri Tanjung sudah
direlokasi ke lokasi terminal terpadu yang
terintegrasi dengan angkutan rel kereta api.

d. Perlunya penambahan trayek angkutan
barang untuk melayani kebutuhan
pelabuhan.

e. Rute/Angkutan Barang diarahkan :
1. Kendaraan Angkutan Barang sedang dan

rendah (<6 ton), dari Situbondo – Terminal
Barang – Jl. Gatot Subroto – Ke Banyuwangi.

2. Kendaraan Angkutan Barang Berat (>6 ton),
dari Situbondo – Terminal Barang – Kembali
Ke Arah Situbondo.

f. Kendaraan Angkutan Barang Berat tidak
diarahkan masuk Kota Banyuwangi, hanya
sampai terminal barang. Untuk memasuki
Kota Banyuwangi, barang/muatan
dipindahkan pada kendaraan sedang/rendah
(< 6 ton).

(5) Peta rencana sistem jaringan transportasi
tercantum dalam Lampiran XI sampai dengan
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

(1) Rencana pengembangan jalur rel kereta api
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf a angka 2 diarahkan sebagai berikut :
a. mengembangkan jalur rel ganda (double track)

pada wilayah perencanaan adalah sepanjang
3.600 (tiga ribu enam ratus) meter.

b. mengoptimalkan angkutan kereta api untuk
mengangkut penumpang dan barang,
khususnya untuk melayani pelabuhan dengan
cara menghidupkan kembali jalur kereta api
pengangkut barang yang sudah mati untuk
melayani Pelabuhan Tanjungwangi dan Pusri;

c. membangun perlintasan tidak sebidang
(viaduct) sebagai upaya untuk meminimalkan
pertemuan sebidang antara jalur rel kereta api
dengan jalur angkutan jalan raya.
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(2) Peta rencana pengembangan jalur kereta api
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 37

(1) Rencana pengembangan terminal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a angka
3 terdiri dari Terminal Intermoda dan Terminal
Kargo.

(2) Terminal Intermoda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikembangkan di lokasi sebelah Timur
Stasiun Kereta Api Banyuwangi Baru dengan
mengintegrasikan angkutan jalan dan angkutan
rel kereta api.

(3) Terminal Kargo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembangkan di lokasi Terminal Sri Tanjung
sesudah fungsinya sebagai terminal angkutan
umum direlokasi ke Terminal Intermoda.

(4) Ketentuan luasan minimal dan fasilitas
kelengkapan yang harus tersedia untuk Terminal
Intermoda dan Terminal Kargo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Rencana pengembangan pelabuhan dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. Pelabuhan Tanjungwangi; dan
b. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.

(2) Arahan pengembangan Pelabuhan Tanjungwangi
meliputi :
a. kapal yang datang dari arah Surabaya atau

pelabuhan lain yang berada di arah utara
Pelabuhan Tanjung Wangi menggunakan alur
Utara;

b. kapal yang datang dari Pelabuhan Benoa atau
pelabuhan lain arah Selatan Pelabuhan
Tanjung Wangi menggunakan alur Selatan;



80

c. trayek yang dilayani Pelabuhan Tanjung Wangi
adalah trayek R – 11 dengan rute Tanjung
Wangi – Sapeken – Pagerungan Besar –
Kangean – Sapudi – Kalianget – Keramean –
Masalembo – Surabaya.

(3) Arahan pengembangan Pelabuhan Ketapang
meliputi:
a. Pelabuhan Ketapang melayani penyeberangan

penumpang/orang, barang dan kendaraan
baik roda dua maupun roda empat;

b. tapak Pelabuhan Penyeberangan Ketapang
yang terpisah oleh perkampungan penduduk
secara bertahap disatukan dengan
membebaskan lahan perkampungan.

(4) Peta persebaran pelabuhan tercantum dalam
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 39

(1) Sumber air di wilayah perencanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf g berada di
Sumberjedog sifatnya terbatas, hanya mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan domestik,
sedangkan kebutuhan pelabuhan, TUKS dan
industri sementara ini menggunakan sumber air
dan sumur bor.

(2) Penggunaan sumur bor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dilakukan secara terus
menerus dalam jumlah besar.

(3) Kekurangan air baku untuk pelabuhan, TUKS dan
industri/pergudangan, diusulkan menggunakan
teknologi desalinasi air laut.

Paragraf 10
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan

Air Bersih

Pasal 40

(1) Sistem jaringan air bersih sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 25 huruf h
menggunakan sistem jaringan perpipaan yang
dikelola oleh PDAM Kabupaten Banyuwangi.



81

(2) Rencana sistem jaringan air bersih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. penyediaan air bersih Kawasan Strategis

Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, yang
dilayani oleh jaringan perpipaan yang disuplai
dari PDAM Kabupaten Banyuwangi; dan

b. kebutuhan air bersih lainnya, diperoleh dari
sumur gali dengan ketentuan kualitas airnya
memenuhi syarat.

(3) Kegiatan industri dan pelabuhan harus memiliki
sistem penyediaan air bersih yang diusahakan
sendiri.

(4) Kebutuhan penyediaan air bersih pada saat ini
diambil dari Sumur Bor yang dikelola oleh PT.
Tanjungwangi yang digunakan untuk melayani
kebutuhan air bersih bagi kapal-kapal dan
lingkungan pelabuhan.

(5) Kebutuhan air bersih untuk Pelabuhan
Tanjungwangi, Pelabuhan Ketapang, Terminal
Terpadu, Terminal Kargo, industri/pergudangan
dan TUKS, sebesar 7.458.480 (tujuh juta empat
ratus lima puluh delapan ribu empat ratus
delapan puluh) liter/hari atau 7.458,48 m3/hari
(tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan koma
empat puluh delapan kubik perhari).

(6) Peta rencana sistem jaringan air bersih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Rencana Sistem Persampahan

Pasal 41

(1) Pengangkutan Sampah sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 25 huruf i diarahkan
sebagai berikut :
a. Sampah dari TPS yang berasal dari

perumahan, perdagangan, jasa, fasilitas
umum, kantor, jalan; pengangkutan dan
pembuangannya ke TPA Bulusan dilakukan
oleh Dinas Kebersihan Kabupaten
Banyuwangi.
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b. Sampah pelabuhan, dermaga/terminal untuk
kepentingan sendiri, dan fasilitas pendukung
pelabuhan wajib diangkut sendiri ke TPA.
Pelabuhan dan dermaga/terminal untuk
kepentingan sendiri yang dimaksud adalah :
1. Kegiatan yang berada dalam Pelabuhan

Ketapang dan Pelabuhan Tangjungwangi.
2. Kegiatan yang berada dalam Terminal

Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
3. Fasilitas pendukung pelabuhan adalah

perusahan pelayaran yang berada dalam
TUKS.

(2) Rencana TPS diarahkan di Blok 1-2, 2-2, 3-1, 3-2,
4-1, 5-1.

(3) Pengembangan lokasi lahan TPA baru yang
memenuhi ketentuan teknis lingkungan, sebagai
pengganti TPA Bulusan karena kapasitas lahan
sudah tidak mencukupi menampung volume
sampah yang terus meningkat serta berdekatan
dengan permukiman penduduk.

(4) Sampah industri dan pergudangan dibedakan
menjadi tiga, yaitu (1) sampah yang dapat didaur
ulang, (2) sampah yang tidak dapat didaur ulang,
dan (3) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan
Beracun).
a. Sampah yang dapat didaur ulang dapat

dimanfaatkan kembali atau dijual.
b. Sampah yang tidak dapat didaur ulang, tetapi

bukan limbah B3, dibuang ke TPS di dalam
lokasi masing-masing perusahaan industri.
Pembuangan ke TPA dilakukan oleh pengelola
kawasan industri atau perusahaan industri
bersangkutan.

c. Limbah B3 harus diangkut oleh perusahaan
yang memiliki lisensi khusus pengangkutan
limbah B3, untuk selanjutnya diolah di
Instalasi Pengolahan Limbah B3 yang
direkomendasikan Kementerian/instansi/
dinas terkait.

(5) Peta Rencana tempat pembuangan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.
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Paragraf 12
Rencana Sistem Jaringan Air Limbah

Pasal 42

(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf j meliputi limbah
domestik dan limbah industri.

(2) Rencana jaringan limbah domestik di kawasan
perumahan menggunakan sistem pengelolaan
limbah individu maupun komunal.

(3) Penyediaan jaringan air limbah rumah tangga bisa
berupa (1) on site system, dan (2) off site system.

(4) Pembuangan limbah cair yang berasal dari
korporasi, fasilitas umum, pelabuhan, sarana
perdagangan dan jasa, disarankan menggunakan
IPAL Biofilter atau Biofilm Anaerob dan Aerob
Plus.

(5) Rencana jaringan limbah industri adalah sebagai
berikut :
a. rencana jaringan limbah industri pada

kawasan industri menggunakan IPAL Komunal
yang disediakan oleh pengelola kawasan
industri; dan

b. rencana jaringan limbah industri pada industri
non kawasan diwajibkan melakukan
pengelolaan dengan menyediakan IPAL
Individu di dalam tapaknya. Jika kadar BOD
dan COD sudah berada di bawah ambang yang
ditetapkan, maka diizinkan dialirkan ke badan
air.

Paragraf 13
Rencana Sistem Jaringan Drainase

Pasal 43

(1) Sistem jaringan drainase di Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf k, meliputi :
a. saluran primer, yaitu semua saluran kota yang

bermuara ke laut;
b. saluran sekunder, yaitu saluran yang

bermuara ke saluran primer; dan
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c. Saluran tersier, yaitu saluran di lingkungan
perumahan yang bermuara ke saluran
sekunder.

(2) Saluran drainase digunakan untuk mengalirkan
air hujan dan air buangan rumah tangga dan
untuk meminimalkan pencemaran pada badan
air, pada saluran di dalam kaveling dibuat
saringan atau bak penangkap lemak yang
ditempatkan pada bak kontrol sebelum air
dibuang ke saluran drainase.

(3) Rencana jaringan drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. normalisasi saluran pada seluruh saluran di

wilayah perencanaan; dan
b. menerapkan sistem drainase terpisah dengan

saluran irigasi.
(4) Peta rencana sistem jaringan drainase

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XVIII merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14
Rencana Penyediaan Prasarana Lainnya

Pasal 44

(1) Rencana penyediaan prasarana lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf l, meliputi :
a. rencana sistem evakuasi bencana; dan
b. rencana sarana penanggulangan kebakaran.

(2) Rencana sistem evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Sub Zona Rawan Bencana Tsunami;
b. Sub Zona Rawan Tanah Longsor;
c. Sub Zona Rawan Abrasi;
d. Sub Zona Rawan Banjir; dan
e. Sub Zona Rawan Lahar.

(3) Upaya penanganan/pengelolaan Sub Zona Rawan
Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
a. menyediakan jalur evakuasi melalui Jalan

Lingkar Barat diteruskan ke jalan-jalan
pembagi ke arah Barat menuju ke daerah
perbukitan yang lokasinya lebih tinggi;



85

b. menyiapkan bangunan pemecah ombak;
c. memperjelas akses-akses untuk evakuasi

menuju ke dataran rendah;
d. mempersiapkan lahan datar yang cukup luas

untuk penampungan;
e. menyiapkan bangunan berlantai 2 (dua) untuk

kepentingan penyelamatan sementara dan
menyiapkan akses ke arah atap untuk
kepentingan penyelamatan dari lantai di
bawahnya, apabila terjadi bencana banjir
akibat tsunami;

f. menghindarkan membangun bangunan
berlantai banyak dan konstruksi berat;

g. lebih mengoptimalkan lagi sempadan-
sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai
fungsinya secara bertahap guna
kesinambungan hasil penanganan banjir yang
optimal;

h. penyiapan zona aman sebagai tempat
pengungsian dan evakuasi warga;

i. normalisasi prasarana drainase sebagai
pengendali banjir;

j. melakukan observasi dan penelitian untuk
mempelajari pola perilaku alam di sekitarnya,
agar tanda-tanda tsunami dapat dibaca secepat
mungkin;

k. mengadakan latihan evakuasi massal;
l. memberikan informasi awal tentang tsunami

dan memberikan peringatan dini untuk
memperkecil korban;

m. menyediakan Tempat Evakuasi Aman di Blok 1-
1, Blok 1-2, Blok 2-1, Blok 3-1, Blok 3-2, Blok
4-1, Blok 4-2.

(4) Arahan pengendalian Sub Zona Rawan Tanah
Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b di perbukitan di sebelah Utara dan Barat
Laut wilayah perencanaan dilakukan, dengan
cara :
a. menetapkan larangan mendirikan bangunan

pada tanah berlereng yang memiliki
kemiringan lereng lebih dari 40% (empat puluh
perseratus);
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b. mempertahankan kondisi fisik lingkungan
tanah berlereng sebagaimana yang sudah ada;

c. bangunan-bangunan yang berada di bawah
tanah berlereng diwajibkan membuat talud
untuk mengantisipasi jika terjadi longsor;

d. memberikan peringatan dini apabila terjadi
gejala tanah longsor;

e. menyiapkan jalur evakuasi menuju lokasi
aman ke arah selatan;

f. menyediakan Tempat Evakuasi Aman di Blok
2-2.

(5) Untuk meminimalkan abrasi yang terjadi pada
Sub Zona Rawan Abrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c yakni sepanjang pesisir
Timur Ketapang, mulai dari Utara (sekitar
Watudodol) sampai Bulusan di bagian Selatan
dilakukan upaya :
a. menetapkan daerah sempadan pantai dengan

lebar 100 (seratus) meter dari titik pasang
tertinggi ke arah darat, kecuali untuk
pelabuhan dan TUKS;

b. kegiatan dan bangunan yang sudah ada di
dalam daerah sempadan pantai sebelum
diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap
diizinkan dengan syarat memiliki IMB dan
tidak diizinkan melakukan perluasan ke arah
vertikal maupun horizontal;

c. untuk pelabuhan dan TUKS, upaya
pencegahan dapat dilakukan dengan membuat
bangunan pemecah ombak.

(6) Untuk meminimalkan banjir pada Sub Zona
Rawan Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d yakni di Jl. Gatot Subroto sebelah
Selatan, di sekitar Pelabuhan Ketapang dilakukan
upaya :
a. normalisasi sungai dan saluran, untuk

memperlancar aliran air ke laut;
b. membuat ponds yang lokasinya ditempatkan di

dalam Zona Industri/Pergudangan (Blok 2-1)
sekaligus digunakan sebagai bagian dari kolam
IPAL Komunal; dan

c. menyediakan Tempat Evakuasi Aman di Blok
2-1.
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(7) Untuk meminimalkan dampak korban pada Sub
Zona Rawan Lahar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e yakni KRB Gunung Ijen (Blok 4-2
dan Blok 5-2) maka disediakan :
a. jalur evakuasi menuju barat;
b. Tempat Evakuasi Aman di Blok 4-1 dan 4-2;
c. sempadan sungai rawan lahar dengan lebar

sekurangnya 15 (lima belas) meter.
(8) Peta rencana jalur evakuasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran XIX-A sampai Lampiran XIX-D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

(1) Sistem penanggulangan kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b meliputi
penyediaan Pos PMK dan sumur kebakaran.

(2) Rencana Pos PMK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Pos PMK dan pengadaan mobil
PMK.

(3) Pada kawasan Pelabuhan Ketapang perlu
disediakan satu Pos PMK yang ditempatkan pada
lokasi yang sentris terhadap areal pelayanannya
yakni pada pelabuhan Tanjungwangi berupa
garasi terbuka yang digunakan untuk
menampung satu mobil pemadam api dan satu
mobil tangki air untuk pemadaman api.

(4) Di daerah perdagangan dan daerah yang jauh dari
laut atau sungai, perlu disediakan sumur
kebakaran pada setiap jarak 100-200 (seratus
sampai dua ratus) meter.

(5) Sumur kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditempatkan di tepi jalan dengan jarak
minimal 3 (tiga) meter dari badan jalan.

(6) Perlu penyediaan sekurangnya satu mobil
pemadam dan satu mobil tangki.

(7) Peta rencana sarana penanggulangan kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Tiga
Rencana Struktur Ruang BWP Banyuwangi

Umum

Pasal 46

Rencana Struktur Ruang BWP Banyuwangi, meliputi :
(1) Pembagian Sub BWP dan Blok;
(2) Sistem Pusat Pelayanan; dan
(3) Rencana sistem prasarana dan sarana wilayah.

Paragraf 1
Pembagian Sub BWP dan Blok

Pasal 47

(1) Rencana pembagian Sub BWP wilayah perkotaan
Banyuwangi sebagaimana pada pasal 46 (1),
sebagai berikut :
a. Sub BWP A, meliputi Kelurahan Giri, Kelurahan

Kalipuro, Kelurahan Kampung Melayu,
Kelurahan Klatak, Kelurahan Lateng,
Kelurahan Pengantigan, Kelurahan
Singotrunan;

b. Sub BWP B, meliputi Kelurahan Bakungan,
Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Boyolangu,
Kelurahan Giri, Kelurahan Kepatihan,
Kelurahan Lateng, Kelurahan Mojopanggung,
Kelurahan Panderejo, Kelurahan Penabatan,
Kelurahan Penganjuran, Kelurahan
Pengantingan, Kelurahan Singonegaran,
Kelurahan Singotrunan, Kelurahan Sobo,
Kelurahan Taman Baru, Kelurahan
Temenggungan, Kelurahan Tukangkayu;

c. Sub BWP C, meliputi Kelurahan Kampung
Mandar, Kelurahan Kampung Melayu,
Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Kepatihan,
Kelurahan Kertosari, Kelurahan Lateng,
Kelurahan Panderejo, Kelurahan Penganjuran,
Kelurahan Sobo, Kelurahan Temenggungan,
Kelurahan Tukang Kayu;

d. Sub BWP D, meliputi Kelurahan Bakungan,
Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Boyolangu,
Kelurahan Giri, Keurahan Kalipuro, Desa Kelir,
Kelurahan Penabatan, Desa Rejosari,
Kelurahan Sumberrejo;
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e. Sub BWP E, meliputi Kelurahan Kertosari,
Kelurahan Pakis, Kelurahan Sobo, Kelurahan
Sumber Rejo, Kelurahan Taman Baru,
Kelurahan Tukang Kayu;

f. Sub BWP F, meliputi Kelurahan Bakungan,
Kelurahan Banjarsari, Desa Dadapan,
Kelurahan Kebalenan, Desa Kedayunan,
Kelurahan Mojopanggung, Kelurahan Pakis,
Desa Rejosari, Kelurahan Sobo, Kelurahan
Sumberejo, Kelurahan Taman Baru; dan

g. Sub BWP G, meliputi Desa Dadapan, Desa
Kedayunan, Kelurahan Pakis, Desa
Pondoknongko, Kelurahan Sumberrejo.

(2) Rencana pembagian blok dari masing-masing Sub
BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
wilayah Perkotaan Banyuwangi meliputi :
a. Sub BWP A terdiri atas 4 (empat) blok yaitu Blok

A-1, A-2, A-3, A-4;
b. Sub BWP B terdiri atas 5 (lima) blok yaitu Blok

B-1, B-2, B-3, B-4, B-5;
c. Sub BWP C terdiri atas 5 (Lima) blok yaitu

Blok C-1, C-2, C-3, C-4, dan C-5;
d. Sub BWP D terdiri atas 5 (Lima) blok yaitu

Blok D-1, D-2, D-3, D-4, dan D-5;
e. Sub BWP E terdiri atas 3 (Tiga) blok yaitu

Blok E-1, E-2 dan E-3;
f. Sub BWP F terdiri atas 3 (Tiga) blok yaitu Blok

F-1, F-2 dan F-3; dan
g. Sub BWP G terdiri atas 2 (Dua) blok yaitu Blok

G-1 dan G-2.

(3) Peta rencana pembagian SBWP dan Blok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 48

(1) Sistem pusat pelayanan pada BWP Banyuwangi
sebagaimana pada pasal 46 ayat (2) terdiri dari
pusat BWP dan pusat Sub BWP.
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(2) BWP Banyuwangi terbagi menjadi tujuh SBWP,
meliputi :
a. SBWP A memiliki kegiatan utama sebagai

kawasan pemukiman dan perumahan,
perdagangan dan jasa, industri dan pertanian;

b. SBWP B memiliki kegiatan utama sebagai
sarana pelayanan umum, kawasan pemukiman
dan perumahan serta perdagangan dan jasa;

c. SBWP C memiliki kegiatan utama sebagai
kawasan pemukiman dan perumahan serta
perdagangan dan jasa;

d. SBWP D memiliki kegiatan utama sebagai
kawasan pertanian dan kawasan pemukiman
dan perumahan;

e. SBWP E memiliki kegiatan utama sebagai
sarana pelayanan umum, kawasan pemukiman
dan perumahan, perdagangan dan jasa serta
kawasan pertanian;

f. SBWP F memiliki kegiatan utama sebagai
kawasan pertanian dan kawasan permukiman
dan jasa; dan

g. SBWP G memiliki kegiatan utama sebagai
kawasan pertanian dan kawasan permukiman
dan jasa.

(3) Pusat BWP Banyuwangi adalah SBWP B dan
SBWP C.

(4) Masing-masing SBWP memiliki pusat SBWP, yaitu:
a. Pusat SBWP A adalah di sepanjang koridor

jalan arteri/jalan utama yang melintas pada
blok A1, blok A2 dan blok A3;

b. Pusat SBWP B meliputi blok B4 dan blok B5
sebagai pusat sarana pelayanan umum;

c. Pusat SBWP C adalah di sepanjang koridor
jalan arteri meliputi blok C1, blok C2 dan blok
C3;

d. Pusat SBWP D meliputi blok D1 dan D4 yaitu
kegiatan pertanian dan perumahan;

e. Pusat SBWP E meliputi blok E1 yaitu kegiatan
perdagangan dan jasa;

f. Pusat SBWP F adalah di sepanjang koridor
jalan arteri/jalan utama yang melintas pada
blok F1, blok F2 dan blok F3; dan

g. Pusat SBWP G adalah di sepanjang koridor
jalan arteri/jalan utama yang melintas pada
blok G1 dan blok G2.
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Bagian Keempat
Rencana Sistem Prasarana dan Sarana Wilayah

Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Umum

Pasal 49

Rencana sistem prasarana dan sarana wilayah di
Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), meliputi :
a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. Rencana pengembangan jaringan energi/

kelistrikan;
c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
d. Rencana pengembangan jaringan air minum;
e. Rencana pengembangan jaringan drainase;
f. Rencana pengembangan pengolahan air limbah;
g. Rencana pengembangan pengelolaan persampahan;

dan
h. Rencana pegembangan jalur evakuasi bencana.

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 50

(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a
meliputi rencana jaringan transportasi darat.

(2) Rencana pengembangan jaringan transportasi
darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1,)
meliputi :
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan pedestrian;
c. sistem pelayanan angkutan umum; dan
d. sistem jaringan perkeretaapian.

(3) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
meliputi :
a. Pengembangan jalan arteri primer meliputi

Jalan Yos Sudarso – Jalan Basuki Rahmad.
b. Pengembangan jalan kolektor primer meliputi

Jalan PB. Sudirman – Jalan Ahmad Yani –
Jalan Adi Sucipto – Jalan S. Parman dan Jalan
Raya Banyuwangi – Rogojampi.
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c. Pengembangan Jalan Lingkar Barat Perkotaan
Banyuwangi menjadi jalan kolektor primer
meliputi Jalan R. Suprapto – Jalan Raden
Wijaya - Jalan Hayam Wuruk – Jalan Gajah
Mada – Jalan Brawijaya.

d. Pengembangan jalan kolektor sekunder pada
setiap SBWP.

e. Pengembangan jalan lokal primer dan lokal
sekunder pada setiap SBWP.

f. Pengembangan jalan lingkungan pada setiap
SBWP.

g. Pengembangan jalan baru pada seluruh zona
perumahan, seluruh zona perdagangan dan
jasa, seluruh zona perkantoran, seluruh zona
industri, seluruh zona sarana pelayanan
umum, seluruh zona peruntukan lainnya dan
seluruh zona khusus.

h. Peningkatan kualitas jalan yang sudah ada di
BWP Banyuwangi.

i. Peta rencana pengembangan sistem jaringan
jalan arteri primer, kolektor primer, jalan lokal
dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf
e, huruf f dan huruf g tercantum dalam
Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Rencana pengembangan sistem jaringan
pedestrian sebagaiman dimaksud pada ayat (2)
huruf b, meliputi :
a. Pengembangan jalur pejalan kaki pada seluruh

koridor jalan yang berada di zona perdagangan
dan jasa, terutama pada ruas Jalan Yos
Sudarso, Jalan Basuki Rahmat, Jalan
Panglima Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan
Adi Sucipto dan Jalan S. Parman.

b. Pengembangan jalur pejalan kaki di koridor
jalan lingkar Barat Perkotaan Banyuwangi
meliputi Jalan R. Suprapto, Jalan Raden
Wijaya, Jalan Gajah Mada dan Jalan
Brawijaya.

c. Pengembangan jalur pejalan kaki subzona
pendidikan pada koridor Jalan Teratai, Jalan
Mawar, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan HOS
Cokroaminoto, Jalan Simpang Gajah Mada,
dan Jaksa Agung Suprapto.
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d. Parkir di luar badan jalan (off street) pada
seluruh BWP Banyuwangi, kecuali pada ruas
Jalan Basuki Rahmat, Jalan PB. Sudirman,
Jalan Ahmad Yani dan Jalan Adi Sucipto.

e. Menetapkan jalur bersepeda khusus terutama
pada taman kota, sarana olah raga dan sarana
peayanan umum lainnya.

f. Peta rencana pengembangan sistem jaringan
jalur pejalan kaki atau pedestrian di Bagian
Wilayah Perkotaan Banyuwangi sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf d tercantum dalam
Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Rencana pengembangan sistem pelayanan
angkutan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, meliputi :
a. Pengembangan rute angkutan umum

penumpang dalam kota.
b. Pengembangan rute angkutan umum

penumpang antar kota.
c. Pengembangan terminal Sritanjung (Tipe A).
d. Optimalisasi terminal Brawijaya (tipe B).
e. Optimalisasi terminal Tipe C di seluruh BWP

Banyuwangi.
f. Pengembangan rute angkutan barang.
g. Peta rencana sistem jaringan pelayanan

angkutan umum dan terminal sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d dan huruf e tercantum dalam Lampiran XXIV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(6) Rencana pengembangan sistem jaringan
perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, meliputi :
a. Pengembangan kereta api dua jalur Surabaya –

Banyuwangi.
b. Revitalisasi stasiun kereta api, yang terdapat di

stasiun Argopuro (Blok A4) dan stasiun
Karangasem (Blok D5).

c. Pembangunan pos jaga kereta api dan
pemasangan sistem peringatan pada
perlintasan kereta api.

d. Peningkatan akses terhadap layanan kereta
api.
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e. Peningkatan jaminan keselamatan dan
kenyamanan penumpang.

f. Peningkatan angkutan barang bagi pemasaran
komoditas yang berada di wilayah Kabupaten
Banyuwangi.

g. Peta rencana pengembangan sistem jaringan
perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e
tercantum dalam Lampiran XXV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan

Energi/Kelistrikan

Pasal 51

(1) Rencana Pengembangan sistem jaringan
energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud Pasal
49 huruf b meliputi penyediaan daya listrik ke
seluruh pelosok wilayah perkotaan Banyuwangi
yang disalurkan melalui jaringan SUTM 20 KV (dua
puluh kilo volt) dan SUTR 220/380 V (dua ratus
dua puluh/tiga ratus delapan puluh volt).

(2) Pengembangan jaringan energi kelistrikan
dilakukan dengan cara :
a. Pengembangan jaringan transmisi Saluran

Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET),
jaringan transmisi Saluran Utara Tegangan
Tinggi (SUTT), jaringan transmisi tenaga listrik
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM),
jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah
(SUTR), jaringan listrik primer sebesar 20 KV
(dua puluh kilo volt), dan jaringan sekunder;

b. Penambahan jaringan listrik lainnya;
c. Penambahan lampu penerangan jalan; dan
d. Pengembangan Gardu Induk untuk

mendukung kegiatan industri.

(3) Peta rencana sistem jaringan energi/kelistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 3
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan

Telekomunikasi

Pasal 52

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan telepon
sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf c
sambungan rumah, meliputi :
a. Peningkatan pelayanan jaringan telepon;
b. Pengembangan telepon umum; dan
c. Pengembangan BTS bersama.

(2) Peta rencana sistem jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 53

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum di
wilayah perkotaan Banyuwangi sebagaimana
dimaksud Pasal 49 huruf d, meliputi :
a. Pengembangan jaringan pipa air bersih PDAM;
b. Peningkatan pelayanan jaringan yang ada;
c. Rehabilitasi jaringan yang telah ada untuk

peningkatan distribusi air serta pada daerah di
sekitar jalan penghubung;

d. Pemeliharaan jaringan pipa transmisi dan
distribusi;

e. Pembangunan bangunan pengambil air baku,
bangunan penunjang dan bangunan
pelengkap serta bak penampung air;

f. Pembangunan biopori di kawasan perumahan
pada seluruh BWP; dan

g. Pengaturan dan penetapan sistem pengelolaan
sumber air secara terencana dan profesional
oleh pemerintah.

(2) Peta rencana pengembangan sistem jaringan air
bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XXVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 5
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase

Pasal 54

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase
sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf e,
meliputi :
a. pengembangan jaringan drainase;
b. perbaikan saluran drainase yang telah ada;
c. pembuatan sumur serapan; dan
d. pengembangan rumah pompa pada kawasan

rawan genangan.
(2) Peta rencana pengembangan sistem jaringan

drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Paragraf 6
Rencana Pengembangan Sistem Pengolahan

Air Limbah

Pasal 55

Rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah
di Wilayah Perkotaan Banyuwangi sebagaimana
dimaksud Pasal 49 huruf f, meliputi :
a. Pengembangan dan peningkatan IPLT di BWP

Banyuwangi;
b. Pembangunan IPAL komunal pada kegiatan

industri rumah tangga di sepanjang sungai Kalilo;
c. Pemantauan yang ketat pada perusahaan industri,

perdagangan dan jasa yang berpotensi melakukan
pencemaran;

d. Pengembangan pengelolaan air limbah domistik
dengan pengelolaan air limbah sistem off site dan
on site;

e. pembuatan MCK umum di lokasi yang belum
memiliki dan membutuhkan MCK Umum
khususnya pada zona budidaya; dan

f. pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah
rumah tangga untuk sumber energi alternatif.
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Paragraf 7
Rencana Pengembangan Sistem Persampahan

Pasal 56

(1) Rencana pengembangan sistem persampahan di
wilayah Perkotaan Banyuwangi sebagaimana
dimaksud Pasal 49 huruf g, meliputi:
a. Pengembangan tempat pembuangan

sementara (TPS), depo, sarana dan prasarana
persampahan;

b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
persampahan;

c. Pengembangan sistem persampahan 4R; dan
d. Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis

Masyarakat.
(2) Peta rencana pengembangan sistem persampahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 57

(1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana di
wilayah Perkotaan Banyuwangi sebagaimana Pasal
49 huruf h, meliputi :
a. Pengembangan jaringan evakuasi dan titik

kumpul evakuasi bencana tsunami berada di
SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP E, SBWP F
dan SBWP G, dengan rincian sebagai berikut :
1. jaringan evakuasi bencana tsunami,

tersebar pada :
a) SBWP A terdiri dari Blok A1, A2 dan A3.

Blok A1 melalui Jl. Lundin, Jl. Tanjung,
Jl. Solong, Jl. Yos Sudarso (Jalan
Nasional) dan Jl. Jembrana, Jl. Bawean di
Kelurahan Klatak, Jl. Ternate, Jl. Karimun
Jawa, Jl. Belitung, Jl. Bangka, Jl. Riau,
jalan lokal dan Jl. Basuki Rahmat di
Kelurahan Lateng. Blok A2 berupa Jl.
Letjend. R. Suprapto di Kelurahan Klatak
dan Blok A3 melalui Jl. Basuki Rahmat
(Jalan Nasional), Jl. Gunung Ijen, Jl.
Gunung Agung, Jl. Rinjani, Jl. Batur, Jl.
Andalas, Jl. Tidar, Jalan Dempo dan Jl.
Krakatau di Kelurahan Singotrunan.
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b) SBWP B terdiri dari Blok B1, B2 dan B3.
Blok B1 melalui Jl. PB. Sudirman (Jalan
Nasional), Jl. Kapten Ilyas di Kelurahan
Kepatihan dan Jl. Letkol Istiqlah di
Kelurahan  Singonegaran. Blok B2 melalui
Jl. PB. Sudirman (Jalan Nasional) di
Kelurahan Panderejo dan Jl. Jaksa Agung
Suprapto di Kelurahan Penganjuran dan
Blok B3 melalui Jl. Jend. A. Yani (Jalan
Nasional), Jl. Penataran, Jalan Kalasan
dan Jl. Candi Sewu di Kelurahan
Penganjuran, serta Jl. Borobudur, Jl.
Mendut dan Jl. Pajajaran di Kelurahan
Tamanbaru.

c) SBWP C terdiri dari Blok C1, C2, C3, C4
dan C5. Blok C1 melalui Jl. Ikan Cucut,
Jl. Letjend. DI. Panjaitan di Kelurahan
Kampung Mandar, Jl. Ikan Seleding,
Jl. Banterang, Jl. Segitiga Berlian, Jl.
Benteng, Jl. R.A. Kartini, Jl. Nusantara,
Jl. Sritanjung di Kelurahan Kepatihan.
Blok C2 melalui Jl. Kapten Piere Tendean
di Kelurahan Karangrejo, Jl. Dr. Sutomo
dan Jl. KH. Wachid Hasyim di Kelurahan
Tukangkayu. Blok C3 melalui Jl. Mayjend
MT. Haryono, Jl. Kolonel Sugiono, Jl.
Letkol Wolter Monginsidi, Jl. Letkol I
Gusti Ngurah Rai, Jl. Letkol Sutoyo, Jl.
Letnan Sanyoto, Jl. Brigjen Katamso, Jl.
Jenderal A. Yani (Jalan Nasional), Jl. Adi
Sucipto (Jalan Nasional) dan Jl. Lokal di
Kelurahan Tukangkayu. Blok C4 melalui
Jl. Ikan Mas, Jl. Ikan Mungsing, Jl. Ikan
Sadar, Jl. Ikan Kembang Waru, Jl. Ikan
Bedul, Jl. Ikan Bayar, Jl. Ikan Putihan, Jl.
Ikan Arwana, Jl. Ikan Tongkol, Jl. Ikan
Hiu, Jl. Ikan Kepiting dan Jl. Lokal di
Kelurahan Kertosari. Blok C5 melalui
Jalan Lokal di Kelurahan Kertosari.
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d) SBWP E terdiri dari Blok E1, E2 dan E3.
Blok E1 melalui Jl. Ikan Kepting, Jl. Ikan
Lele dan Jl. Ikan Tengiri di Kelurahan
Sobo. Blok E2 melalui Jl. Ikan Wijinongko,
Jl. Ikan Layur di Kelurahan Sobo, serta Jl.
Kepodang, Jl. Kutilang dan Jl. Cendra-
wasih di Kelurahan Pakis. Blok E3 melalui
Jl. Lokal di Kelurahan Sobo dan
Kelurahan Pakis.

e) SBWP F terdiri dari F1 dan F2. Blok F1
melalui Jl. Adi Sucipto (Jalan Nasional) di
Kelurahan Sobo, serta Jl. Airlangga dan Jl.
Trunojoyo di Kelurahan Kebalenan. Blok
F2 melalui Jl. Letjend S. Parman (Jalan
Nasional), Jl. Sutawijaya di Kelurahan
Sumberejo,  serta Jl. Brawijaya dan Jl.
Trenggono di Kelurahan Kebalenan.

f) SBWP G terdiri dari G1 dan G2. Blok G1
melalui Jl. Kepodang dan Jl. Letjend S.
Parman (Jalan Nasional) di Desa Kalirejo.
Blok G2 melalui Jl. Pondoknongko di Desa
Pondoknongko dan Desa Dadapan,
Jl. Nasional  Banyuwangi – Jember di
Desa Dadapan dan Desa Kedyunan serta
jalan lokal di Desa Pondoknongko.

2. Titik kumpul untuk evakuasi bencana
tsunami, tersebar pada :
a) SBWP A tersebar di Blok A2 berupa Masjid

di Perumahan Klatak, Gudang/Lapangan
Bulog di Jl. Letjend. R. Suprapto
Kelurahan Klatak serta di Blok A3 berupa
SDN 2 Singotrunan, Jl. Gunung Ijen, SDN
4 Singotrunan dan SMPN 3 Banyuwangi,
Jl. Tidar di Kelurahan Singotrunan.

b) SBWP B tersebar di Blok B1 berupa SMPN
4 Banyuwangi, Jl. Letkol Istiqlah di
Kelurahan Singonegaran, Blok B2 berupa
Lapangan Kecamatan Giri, Jl. Letkol
Istiqlah  di Kelurahan Penataban dan
Lapangan Stadion Diponegoro Jalan
Jaksa Agung Suprapto di Kelurahan
Penganjuran, serta di Blok B3 berupa
Lapangan Olah Raga/RTH Kelurahan
Tamanbaru dan Kampus UNTAG
Banyuwangi di Kelurahan Tamanbaru.



100

c) SBWP F tersebar di Blok F1 berupa SMPN
2 Banyuwangi, Jalan  Trunojoyo di
Kelurahan Kebalenan serta Blok F2
berupa Terminal Brawijaya, di Jl.
Brawijaya Kelurahan Kebalenan dan
Pondok Pesantren Adz Dzikra Ceng Ho,
Jalan Sutawijaya Kelurahan Sumberejo.

d) SBWP G tersebar di Blok G2 berupa
Lapangan Olah Raga (RTH Kedayunan)
dan SMPN 1 Kabat di Jalan Nasional
Banyuwangi-Jember Desa Kedayunan,
Kecamatan Kabat.

b. Pengembangan jaringan evakuasi dan titik
kumpul bencana banjir berada di SBWP A,
SBWP B, SBWP C, SBWP E, SBWP F dan SBWP
G, dengan rincian sebagai berikut :
1. jaringan evakuasi  bencana  banjir, tersebar

pada :
a) SBWP A terdiri dari Blok A1 melalui

Jl. Yos Sudarso (Jalan Nasional), Jl.
Letjend. R. Suprapto, Jl. Basuki Rahmat
(Jalan Nasional) dan jalan lokal di
Kelurahan Klatak, Jl. Bawean, Jl. Tidore,
Jl. Belitung, Jl. Karimun Jawa di
Kelurahan Lateng ke Jl. Basuki Rahmat
(Jalan Nasional), Jl. Gunung Ijen di
Blok A-3 Kelurahan Singotrunan serta ke
Jl. Yos Sudarso dan Jl. Letjend. R.
Suprapto di Kelurahan Klatak.

b) SBWP B terdiri dari Blok B1 melalui
Jl. PB. Sudirman (Jalan Nasional), Jl. MH.
Thamrin di Kelurahan Pengantigan. Blok
B2 melalui Jl. PB. Sudirman (Jalan
Nasional), Jl. Kapten Ilyas ke Jl. Letkol
Istiqlah, Jl. Citarum, Jl. Ciliwung, Jl.
Serayu, Jl. Bengawan ke Jl. Letkol
Istiqlah, Jl. Musi, Jl. Kapuas ke Jl. Barito
dan Jl. Jaksa Agung Suprapto di
Kelurahan Penganjuran.
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c) SBWP C terdiri dari Blok C1 melalui
Jl. Ikan Cucut, Jl. Letjend DI. Panjaitan
di Kelurahan Kampung Mandar,
Jl. Nusantara, Jl. Banterang di Kelurahan
Kampung Melayu, Jl. Jogopati,
Jl. Sritanjung, Jalan Sutsuit Tubun di
Kelurahan Temenggungan, Jl. Benteng,
Jl. RA. Kartini, Jl. Veteran, Jl. Satsuit
Tubun di Kelurahan Kepatihan. Blok C2
melalui Jl. Dr. Sutomo di Kelurahan
Kepatihan, Jl. Kapten Piere Tendean di
Kelurahan Karangrejo, Jl. KH. Wachid
Hasyim di Kelurahan Tukangkayu. Blok
C4 melalui Jl. Ikan Gurami, Jl. Ikan
Sepat, Jl. Ikan Lumba-Lumba, Jl. Ikan
Mas, Jl. Ikan Mungsing, Jl. Ikan Sadar,
Jl. Ikan Banyar dan jalan lokal di
Kelurahan Karangrejo, Jl. Ikan Tongkol,
Jl. Ikan Arwana, Jl. Ikan Hiu, Jl. Ikan
Kepiting dan jalan lokal di Kelurahan
Kertosari.

d) SBWP E terdiri dari Blok E1 melalui
Jl. Kepiting, Jl. Ikan Lele, Jl. Ikan Tengiri,
Jl. Ikan Pesut di Kelurahan Sobo. Blok E2
melalui Jl. Ikan Wijinongko, Jl. Ikan
Layur, Jl. Ikan Tuna dan jalan lokal di
Kelurahan Sobo, Jl. Kepodang, Jl Kutilang
di Kelurahan Pakis.

e) SBWP F terdiri dari Blok F1 melalui
Jl. Agus Salim, Jl. Airlangga, Jl.
Trunojoyo, Jl. Kertanegara dan jalan lokal
di Kelurahan Kebalenan. Blok F2 terdiri
dari Jl. Brawijaya, Jl. Trenggono dan
jalan lokal di Kelurahan Kebalenan,
Jl. Sutawijaya dan jalan lokal di
Kelurahan Sumberejo, serta Jl. Barong
dan jalan lokal di Kelurahan Bakungan.

f) SBWP G terdiri dari Blok G1 melalui
Jl. Kepodang, Jl. Nuri dan jalan lokal di
Desa Kalirejo. Blok G2 melalui Jl.
Pondoknongko di Desa Pondoknongko,
jalan lokal dan Jalan Nasional
Banyuwangi-Jember dan jalan lokal di
Desa Desa Dadapan.
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2. Titik kumpul untuk evakuasi bencana banjir
tersebar pada :
a) SBWP A tersebar di Blok A2 berupa

Gudang Bulog Jl. Letjend. R. Suprapto di
Kelurahan Klatak dan Blok A3 berupa
fasilitas umum (kantor pemerintahan,
sarana pendidikan) di Kelurahan
Singotrunan.

b) SBWP B tersebar di Blok B1 berupa
fasilitas pendidikan di Kelurahan
Singonegaran, Blok B2 berupa Lapangan
Olah Raga di Kelurahan Giri, Lapangan
Olah Raga di Kelurahan Penganjuran dan
Stadion Dipenogoro di Kelurahan
Tamanbaru.

c) SBWP C tersebar di Blok C4 berupa
fasilitas Pendidikan dan Lapangan Olah
Raga di Kelurahan Kertosari.

d) SBWP E terletak di Blok E2 berupa sarana
pendidikan di Kelurahan Sobo.

e) SBWP F tersebar di Blok F1 berupa
sarana pendidikan di Kelurahan
Kebalenan, Blok F2 berupa Terminal di
Kelurahan Kebalenan.

f) SBWP G terletak di Blok G2 berupa
fasilitas umum (kantor pemerintahan,
fasilits pendidikan dan lapangan olah
raga) di Desa Dadapan dan Desa
Kedayunan.

c. Pengembangan jaringan evakuasi bencana
gunung berapi terletak di SBWP A, SBWP B,
SBWP D, SBWP SBWP E dan SBWP F,
denganrincian sebagai berikut :
1. jaringan evakuasi  bencana  bencana

gunung berapi, tersebar  pada :
a) SBWP A terdiri dari Blok A1 melalui

Jl. Ternate,  Jl. Karimun Jawa dan
Jl. Basuki Rahmat di Kelurahan Lateng,
Jl. Tidore, Jalan Bawean dan Jl. Yos
Sudarso di Kelurahan Klatak, Blok A2
melalui Jl. Letjend. R. Suprapto (Jl.
Argopuro) di Kelurahan Klatak. Blok A3
melalui Jl. Basuki Rahmat (Jalan
Nasional), Jl. Galunggung dan jalan lokal
di Kelurahan Singotrunan dan Blok A4
melalui jalan lokal, Jl. Letjend R. Suprapto
di Kelurahan Kalipuro serta jalan lokal
dan Jl. Raden Wijaya di Kelurahan Giri.
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b) SBWP B terletak di B3 melalui Jl. Adi
Sucipto, Jl.  Agus Salim di Kelurahan Sobo
dan Kelurahan Taman Baru. Blok B5
melalui Jl. Brawijaya, Jl. Angklung
Caruk, Jl. Gandrung, Jl. Kendang
Kempul, Jl. HOS. Cokroaminoto dan jalan
lokal di Kelurahan Mojopanggung
Kecamatan Giri dan Kelurahan Banjarsari
Kecamatan Glagah, serta Jl. Prabuloro,
Jalan Stasiun Karangasem, Jl. Widuri dan
jalan lokal di Kelurahan Bakungan.

c) SBWP D terletak di Blok D1 melalui
Jl. Johar, Jl. Trunojoyo, Jl. Klengkeng,
Jl. Blimbing, Jl. Samarinda, Jl. Denpasar,
Jl. Joyoboyo dan jalan lokal di Desa
Kalipuro, Jl. Sumberwatu, Jl. Denpasar
dan jalan lokal di Kelurahan Klatak, serta
Jl. Raden Wijaya, Jl. Mahoni dan jalan
lokal di Desa Kelir, Blok D3 melalui jalan
lokal, Jl. Kemuning, Jl. Teratai, Jl. Widuri,
Jl. Kemirin di Kelurahan Banjarsari, Blok
D4 melalui  Jl. Banjarsari, Jalan Raya
Licin dan jalan lokal di Kelurahan
Banjarsari, serta Blok D5 melalui
Jl. Banjarsari, Jl. Widuri dan jalan lokal di
Kelurahan Banjarsari, Jl. Rejosari dan
jalan lokal di Kelurahan Bakungan.

d) SBWP E terdiri dari Blok E1 melalui
Jl. Kepiting, Jalan Ikan Koi, Jalan Adi
Sucipto (Jalan Nasional) dan jalan lokal di
Kelurahan Sobo, Blok E2 melalui Jl. Ikan
Balanak, Jl. Ikan Lemuru, Jl. Ikan Tuna,
Jl. Ikan Layur, J. Kepiting dan jalan lokal
di Kelurahan Sobo, serta Blok E3 melalui
jalan lokal di Kelurahan Sobo.

e) SBWP F terdiri dari Blok F1 melalui Jl. Adi
Sucipto (Jalan Nasional), Jl. Airlangga,
Jalan Trunojoyo, Jl. Darmawangsa, Jl.
Kertanegara, Jl. Anusapati, Jl. KH. Agus
Salim, Jl. Brawijaya dan jalan lokal di
Kelurahan Kebalenan, dan Blok F2
melalui Jl. Brawijaya, Jl. Barong,
Jl. Kuntulan, Jl. Gembrung, Jl. Dharma
Putra, Jl. Watu Ulo, Jl. Garuda,
Jl. Stasiun Karangasem dan jalan lokal di
Kelurahan Bakungan.
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2. Titik kumpul evakuasi bencana gunung
berapi berada pada:
a) SBWP A tersebar di Blok A1 berupa

Gudang/Lapangan Bulog di Jl. Letjend. R.
Suprapto Kelurahan Klatak, Blok A3
berupa SDN 4 Singotrunan di Jl. Gunung
Ijen, Kantor Kelurahan Singotrunan di
Jl. Rinjani dan SMPN 3 Banyuwangi di
Jl. Tidar Kelurahan Singotrunan, serta
Blok A4 berupa SDIT Habibulloh dan
Masjid Giri di Kelurahan Giri, Gudang
Bulog di Jl. Letjend. R. Suprapto
Kelurahan Klatak dan Kantor Kecamatan
Kalipuro, fasilitas pendidikan di
Jl. Joyoboyo di Kelurahan Kalipuro.

b) SBWP B tersebar di Blok B3 berupa fasilits
pendidikan (Kampus Universitas 17
Agustus 1945) di Kelurahan Tamanbaru.
Blok B5 berupa fasilitas pendidikan SMAN
1 Glagah di Jl. Teratai, SMAN 1 Giri serta
Lapangan GOR Tawangalun di Kelurahan
Mojopanggung.

c) SBWP D tersebar di Blok D1 berupa
lapangan olah raga di kawasan
perumahan Kalipuro Asri, fasilitas
pendidikan dan Kantor Kecamatan di Jl.
Joyoboyo Kelurahan Kalipuro. Blok D4
berupa SDN 1 Banjarsari di Jalan Raya
Licin Kelurahan Banjarsari.

d) SBWP E tersebar di Blok E1 berupa
fasilitas pendidikan MAN Banyuwangi di
Jl. Ikan Tengiri Kelurahan Sobo. Blok E2
berupa SDN Model Banyuwangi di Jl.
Wijinongko dan SDN Sobo di Jl. Ikan
Layur Kelurahan Sobo.

e) SBWP F tersebar di Blok F1 berupa
Terminal Brawijaya di Jl. Brawijaya
Kelurahan Kebalenan dan beberapa
tempat Ibadah (Masjid) di Kelurahan
Kebalenan, serta Fasilitas Perkantoran
Pemerintah yang terletak di Jl. KH. Agus
Salim.
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(2) Peta Rencana pengembangan jalur evakuasi
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran XXXI-A sampai dengan
Lampiran XXXI-C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

(1) Rencana pola ruang pada Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang, meliputi :
a. Kawasan Inti; dan
b. Kawasan Penyangga.

(2) Kawasan Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. Sub Kawasan Pengembangan; dan
b. Sub Kawasan Publik.

(3) Kawasan Penyangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Sub Kawasan Penunjang; dan
b. Sub Kawasan Publik.

(4) Sub Kawasan Pengembangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
a. Zona Khusus; dan
b. Zona Industri/Pergudangan.

(5) Sub Kawasan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, terdiri dari :
a. Zona Perdagangan dan Jasa;
b. Zona Sarana Pelayanan Umum;
c. Zona Perlindungan Setempat; dan
d. Zona RTH.

(6) Sub Kawasan Penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
a. Zona Khusus; dan
b. Zona Industri/pergudangan.

(7) Sub Kawasan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, terdiri dari :
a. Zona Perumahan;
b. Zona Perdagangan dan Jasa;
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c. Zona Sarana Pelayanan Umum;
d. Zona Peruntukan Lain;
e. Zona Perlindungan Setempat;
f. Zona RTH; dan
g. Zona Rawan Bencana.

(8) Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

(1) Rencana pola ruang pada Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi, terdiri dari :
a. Zona lindung; dan
b. Zona budidaya.

(2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari :
a. Zona perlindungan setempat (PS) dengan

pembagian sub zona, terdiri dari :
1. Sempadan Pantai (PS-1); dan
2. Sempadan Sungai (PS-2).

b. Zona ruang terbuka hijau (RTH) dengan
pembagian sub zona, terdiri dari :
1. RTH Taman Kota atau Taman Kecamatan

(RTH-1);
2. RTH Makam (RTH-2);
3. RTH Sempadan Kereta Api (RTH-3); dan
4. RTH Sempadan SUTT (RTH-4).

c. Zona suaka alam dan cagar budaya (SC); dan
d. Zona rawan bencana alam (RB);

(3) Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdiri dari :
a. Zona perumahan (R) dengan pembagian sub

zona terdiri dari :
1. Rumah kepadatan tinggi (R-2);
2. Rumah kepadatan sedang (R-3); dan
3. Rumah kepadatan rendah (R-4).

b. Zona perdagangan dan jasa (K) :
1. Tunggal (K-1); dan
2. Deret (K-3).
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c. Zona perkantoran (KT) :
1. Pemerintahan (KT-1); dan
2. Swasta (KT-2).

d. Zona industri (I) :
1. Industri Kimia Dasar (I-1); dan
2. Aneka industri (I-4).

e. Zona sarana pelayanan umum (SPU) :
1. Pendidikan (SPU-1);
2. Transportasi (SPU-2);
3. Sarana Penunjang Pelabuhan (SPU-2.2);
4. Kesehatan (SPU-3);
5. Olahraga (SPU-4);
6. Sosial budaya (SPU-5); dan
7. Peribadatan (SPU-6).

f. Zona peruntukan lainnya (PL) :
1. Pertanian (PL-1); dan
2. Pariwisata (PL-3).

g. Zona peruntukan khusus (KH) :
1. Pertahanan dan Keamanan (KH-1); dan
2. Kelistrikan (KH-4).

(4) Peta Rencana Pola Ruang Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(5) Skenario pengembangan BWP Banyuwangi terdiri
dari:
a. Menetapkan dan mengembangkan kawasan

perdagangan dan jasa skala Kabupaten di
kawasan BWP Banyuwangi.

b. Mengembangkan kawasan permukiman untuk
mengakomodasi arah pertumbuhan kawasan
dan kebutuhan pengembangan baik karena
pengaruh internal maupun pengaruh
eksternal.

c. Mengembangkan kawasan permukiman
dengan tetap memperhatikan kebutuhan
fasilitas dan menjadi dasar dalam alokasi pola
ruang dan jenis kegiatan yang dikembangkan
dalam masing - masing zona pengembangan.

d. Mengembangkan kawasan Sarana Pelayanan
Umum, khususnya pendidikan tingkat lanjut
di kawasan BWP Banyuwangi terutama
kawasan yang berada di Jalan Wijaya Kusuma.
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e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas
sarana pelayan umum dan perkantoran
pemerintahan kabupaten dengan skala
pelayanan Kabupaten Banyuwangi.

f. Mengembangkan sistem jaringan yang menjadi
bagian dan terintegrasi dengan sistem jaringan
di Kabupaten Banyuwangi.

g. Menyusun program yang lebih rinci
dalam kawasan yang diprioritaskan
pengembangannya.

h. Meningkatkan kapasitas dan sirkulasi
pergerakan melalui peningkatan mutu jalan
eksisting dan penyediaan jalan baru berupa
jalan alternatif untuk membagi beban jalan
terutama pada pusat aktifitas.

i. Menunjang peningkatan aksesbilitas dan
sirkulasi pergerakan melalui penyediaan
sarana penunjang terutama ruang pejalan kaki
atau pedestrian, dan rambu-rambu lalu lintas
pendukung.

j. Mengembangkan sistem pelayanan utilitas
yang melayani semua kebutuhan yang terdiri
dari jaringan air bersih, drainase, listrik,
pengolahan limbah, dan telekomunikasi.

k. Mengembangkan intensitas bangunan dan
kegiatan secara efisien dan saling menunjang
serta menghindarkan konflik antar kegiatan
melalui pengalokasian ruang yang sesuai
dengan kebutuhan dan tetap memperhatikan
daya dukung lingkungan.

(6) Arahan Pengembangan Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi adalah sebagai berikut :
a. Pusat perdagangan skala Kabupaten seperti

pusat perbelanjaan. Dalam hal ini adalah
penyediaan sarana kegiatan perdagangan
dalam rangka mendukung peran Perkotaan
Banyuwangi sebagai pusat koleksi distribusi
bagi Kabupaten Banyuwangi.

b. Pusat jasa ekonomi skala Kabupaten, seperti
perbankan, jasa koperasi, pegadaian, bengkel,
hotel dan penginapan. Dalam hal ini adalah
untuk mendukung peran Perkotaan
Banyuwangi sebagai pusat jasa bagi
Kabupaten Banyuwangi.
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c. Penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan,
peribadatan, perkantoran, olah raga, guna
mendukung Perkotaan Banyuwangi sebagai
pusat pemenuhan kebutuhan fasilitas umum
bagi Kabupaten Banyuwangi.

d. Pengembangan jadringan prasarana dan
sarana untuk peningkatan aksesbilitas antar
kawasan. Dalam hal ini adalah pengembangan
prasarana jaringan jalan.

Bagian Kedua
Pengaturan Zona Pada Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang

Paragraf 1
Kawasan Inti

Pasal 60

(1) Kawasan Inti, terdiri dari :
a. Sub Kawasan Pengembangan; dan
b. Sub Kawasan Publik.

(2) Sub Kawasan Pengembangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a. Zona Khusus, terdiri dari :

1. Sub Zona Pelabuhan; dan
2. Sub Zona Terminal Untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS)
b. Zona Industri/Pergudangan, terdiri dari :

1. Sub Zona Industri; dan
2. Sub Zona Pergudangan

(3) Sub Kawasan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Zona Perdagangan dan Jasa;
b. Zona Sarana Pelayanan Umum;
c. Zona Perlindungan Setempat, terdiri dari :

1. Sub Zona Sempadan Pantai; dan
2. Sub Zona Sempadan Sungai.

d. Zona RTH;
e. Zona Rawan Bencana, terdiri dari :

1. Sub Zona Rawan Bencana Tsunami;
2. Sub Zona Rawan Abrasi;
3. Sub Zona Rawan Banjir; dan
4. Sub Zona Rawan Lahar.
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(4) Rencana pola ruang pada kawasan inti tercantum
dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

(1) Sub Kawasan Pengembangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) terdiri dari Zona
Khusus dan Zona Industri/Pergudangan.

(2) Zona Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. Sub Zona Pelabuhan;
b. Sub Zona Terminal/Dermaga Untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS).
(3) Sub Zona Pelabuhan pada Zona Khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)
huruf a angka 1 terdiri dari Pelabuhan
Tanjungwangi dan Pelabuhan Penyeberangan
Ketapang.

(4) Arahan untuk Sub Zona Pelabuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Pelabuhan Tanjungwangi :

1. mengarahkan Pelabuhan Tanjungwangi
sebagai pelabuhan bongkar muat barang
melalui pengembangan kawasan industri di
Wongsorejo.

2. menambah pergudangan di sekitar
pelabuhan dan menetapkannya sebagai
pendukung pelabuhan laut.

3. memperluas areal pelabuhan melalui
reklamasi pantai ke arah Utara.

4. mempertahankan fungsi pelabuhan
Tangjungwangi sebagai pelabuhan
penumpang yang melayani angkutan laut
ke Madura Kepulauan dengan trayek yang
dilayani adalah trayek R – 11 dengan rute
Tanjungwangi – Sapeken – Pagerungan
Besar – Kangean – Sapudi – Kalianget –
Keramean – Masalembo – Surabaya.
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b. Pelabuhan Ketapang :
1. penyediaan tempat parkir dan tunggu bagi

kendaraan yang akan menyeberang ke
Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang
yang dilakukan melalui pembebasan lahan
perkampungan yang terletak di antara
Pelabuhan ferry dan pelabuhan LCM
Ketapang.

2. menambah jumlah penyeberangan ke Pulau
Bali dengan menambah jumlah dermaga
penyeberangan ferry dan menambah jumlah
kapal ferry yang dilakukan di lokasi
dermaga LCM yang akan habis masa
berlakunya pada tahun 2015.

(5) Sub Zona Terminal/Dermaga Untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) pada Zona Khusus sebagaimana
dimaksud Pasal 60 ayat (2) huruf a angka 2 adalah
industri tempat penyimpanan barang berupa BBM,
semen, gas alam, pupuk, pengepakan, galangan
kapal, tempat perawatan kapal, termasuk
pengkalan TNI-AL, yang memiliki dermaga untuk
kepentingan sendiri .

(6) Di dalam Sub Zona TUKS sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) terdapat tempat penyimpanan LPG
(tangki LPG) yang berada di dalam areal TUKS di
perbatasan Kelurahan Bulusan dan Kelurahan
Klatak. Untuk mengamankan lingkungan
sekitarnya dari kemungkinan terjadinya bahaya
ledakan dan kebakaran, di sekeliling areal tangki
LPG harus disediakan jalur hijau dengan radius
129 (seratus dua puluh sembilan) meter.

Pasal 62

(1) Zona industri/pergudangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b terdiri
dari Sub Zona Industri dan Sub Zona
Pergudangan.

(2) Sub Zona Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pengembangan baru diarahkan di Sub
Blok 2-1. Industri yang sudah ada (Sub Blok 2-2,
Blok 4, Blok 5 dan Blok 6) tetap dipertahankan
tetapi tidak boleh dikembangkan lagi arealnya.
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(3) Arahan sub zona industri adalah sebagai berikut :
a. Industri yang membutuhkan air dalam jumlah

besar sebagai bahan baku utama produksi/
pendukung utama, yang berada pada zona
rawan pengendalian Air Bawah Tanah harus
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari
instansi teknis yang berwenang
mengendalikan, termasuk upaya
perpanjangan/perluasan/penambahan
kapasitas terhadap perusahaan industri yang
sudah ada.

b Pengelolaan limbah industri dilakukan dengan
prinsip zero waste dan zero polution, dilakukan
dengan pendekatan pemisahan antar sumber
polusi beserta instalasinya, serta pengolahan
IPAL yang terkelola dengan baik.

(4) Rencana pemanfaatan ruang untuk kegiatan
industri adalah:
a. semua kegiatan industri harus ditempatkan di

dalam kawasan industri, kecuali daerah
bersangkutan belum memiliki kawasan
industri.

b. industri baru yang akan dibangun wajib
berlokasi di kawasan industri.

c. industri non kawasan yang sudah ada, tetap
dipertahankan eksistensinya, tetapi tidak
diizinkan melakukan perluasan kaveling.

(5) Sub Zona Pergudangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tersebar di Blok 5 dan Blok 6.

(6) Arahan pengembangan Sub Zona Pergudangan:
a. Pergudangan di kawasan ini tetap

dipertahankan tetapi tidak diizinkan lagi untuk
memperluas arealnya.

b. pengembangan hanya diizinkan didalam batas
kaveling yang sudah dikuasainya dengan
memperhitungkan batas KDB yang ditetapkan.
Apabila pengembangan didalam kaveling telah
melebihi KDB yang ditentukan, maka tidak
diizinkan melakukan perluasan pabrik dan
perluasan harus dilakukan di kawasan
industri.
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c. Sesudah ditetapkannya lokasi kawasan
industri (termasuk pergudangan) di Sub Blok
2-1, maka pergudangan baru yang akan
dibangun wajib masuk dalam kawasan
industri/pergudangan.

Pasal 63

(1) Zona perdagangan dan jasa di Kawasan Inti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3)
huruf a direncanakan berlokasi di Blok 5 yang
umumnya didominasi hotel dan restoran.

(2) Arahan pengembangan zona perdagangan dan
jasa adalah sebagai berikut :
a. perdagangan dan jasa pada periferi Jl. Gatot

Subroto sebelah Utara diarahkan untuk
mendukung kebutuhan pelabuhan.

b. perdagangan dan jasa di Jl. Gatot Subroto
sebelah Selatan diarahkan untuk perhotelan,
toko, dan SPBU.

c. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa
harus disesuaikan dengan skala pelayanannya
yakni skala pelayanan lokal sampai pelayanan
kota.

(3) Kegiatan perdagangan yang perlu diatur adalah
PKL. Arahan penempatannya  adalah sebagai
berikut :
a. PKL tidak digusur tetapi perlu diatur agar

eksistensinya dapat saling mendukung dengan
lingkungan sekitarnya.

b. Di dalam Rumija dilarang digunakan untuk
tempat berjualan, untuk PKL yang berjualan di
sepanjang tepi Jl. Gatot Subroto sekitar
Pelabuhan Tanjungwangi dan Ketapang
diarahkan berlokasi di dalam kompleks
pelabuhan, terminal intermoda dan stasiun
kereta api.

c. Jenis barang yang dijual, tempat berjualan dan
waktu berjualan perlu diatur dan
dikoordinasikan dengan pemilik lokasi.

d. PKL harus dibina oleh Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi melalui paguyuban yang dibentuk
oleh PKL sendiri.
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Pasal 64

(1) Zona sarana pelayanan umum pada Kawasan Inti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3)
huruf b yang perlu diatur secara khusus adalah
Gardu Listrik yang menghubungkan jaringan
kabel listrik Jawa-Bali melalui jaringan kabel
bawah laut.

(2) Lokasi Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terletak di Sub Blok 5-1.

(3) Lokasi Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberi pengamanan berupa sabuk hijau
dan pagar pembatas.

Pasal 65

(1) Zona Perlindungan Setempat di Kawasan Inti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, ayat (3)
huruf c, terdiri dari :
a. Sub Zona Sempadan Pantai.
b. Sub Zona Sempadan Sungai.

(2) Sub Zona Sempadan Pantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Blok 5
yakni Pantai Timur Kelurahan Bulusan.

(3) Arahan pengendalian Sub Zona Sempadan Pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :
a. membuat jalan inspeksi sepanjang pantai

kecuali pada Sub Zona Pelabuhan, TUKS dan
Gardu Induk Listrik yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi setempat dan
menetapkan ruang pada areal sempadan
pantai sebagai Ruang Terbuka Hijau untuk
melindungi sempadan pantai.

b. mencegah munculnya kegiatan budidaya di
sepanjang pantai yang dapat mengganggu atau
merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar
pantai.

c. Pelabuhan, TUKS dan Gardu Induk Listrik
tidak dikenakan ketentuan sempadan pantai.

(4) Rencana Pengembangan Sub Zona Sempadan
Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan :
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a. perlindungan sempadan pantai 100 (seratus)
meter dari pasang tertinggi kearah darat, dan
dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang
menyebabkan kerusakan kualitas lingkungan.

b. pengembangan pada kawasan sepanjang
pantai perlu dilakukan sesuai dengan
peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam
rencana tata ruang kawasan strategis ini.

c. pelabuhan, TUKS dan Gardu Induk Listrik
tidak dikenakan ketentuan sempadan pantai.

(5) Sub Zona Sempadan Sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di
sepanjang kiri kanan sungai yang bermuara di
Selat Bali.

(6) Rencana Pengembangan Sub Zona Sempadan
Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan:
a. pengembangan drainase.
b. pembangunan sarana dan prasarana

pengembangan sumber daya air seperti
pengendalian banjir, pengendalian sedimen,
pengembangan suplai air bersih, pencegahan
pencemaran, peningkatan kualitas air baku.

c. pengembangan Jalur Hijau di sepanjang
koridor sungai.

d. pembangunan jalan inspeksi.
e. pengamanan sempadan sungai dilakukan

dengan menetapkan lebar sempadan sungai
tidak bertanggul di wilayah perencanaan
dengan lebar 10 (sepuluh) meter dihitung dari
tepi sungai pada saat ditetapkan.

f. sempadan sungai diberlakukan pada sungai-
sungai yang melewati Blok 5 dan Blok 6.

Pasal 66

(1) RTH yang direncanakan di kawasan inti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3)
huruf d, adalah sabuk hijau yang berfungsi untuk
melindung lingkungan sekitarnya dari
kemungkinan bahaya yang ditimbulkan kegiatan
tertentu, antara lain tangki penyimpanan gas LPG
(lokasinya di Sub Blok 5-2), Gardu Listrik Jawa-
Bali dan Jalur Hijau Bawah SUTT 150 Kv (Sub
Blok 5-1), serta Sub Zona Kebun yang berlokasi di
Blok 4-2.
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(2) Rencana pengembangan RTH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. di dalam RTH yang berfungsi sebagai barier

areal tangki gas alam, dilarang mendirikan
bangunan atau struktur fisik lainnya.

b. di dalam RTH yang berfungsi sebagai barier
tangki gas alam dilarang melakukan kegiatan
yang berpotensi menimbulkan bahaya
kebakaran dan ledakan.

c. di bawah jaringan SUTT 150 Kv (Sub Blok 5-1)
dilarang mendirikan bangunan dan/atau
tanaman dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter
di atas permukaan tanah.

d. RTH pada areal Gardu Listrik Jawa-Bali
merupakan bagian dari tapak gardu listrik
bersangkutan.

Pasal 67

(1) Zona Rawan Bencana yang terdapat di kawasan
inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(3) huruf e, terdiri dari :
a. Sub Zona Rawan Bencana Tsunami;
b. Sub Zona Rawan Abrasi;
c. Sub Zona Rawan Banjir; dan
d.   Sub Zona Rawan Lahar.

(2) Upaya penanganan/pengelolaan pada sub zona
rawan tsunami yang terdapat di sepanjang pantai
Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (3) huruf e angka 1, dilakukan dengan cara :
a. menyediakan jalur evakuasi lewat Jalan

Lingkar Barat diteruskan ke jalan-jalan
pembagi ke arah Barat menuju ke daerah
perbukitan yang lokasinya lebih tinggi.

b. menyediakan Tempat Evakuasi Aman di Blok 1-
1, Blok 1-2, Blok 2-1, Blok 3-1, Blok 3-2, Blok
4-1, Blok 4-2.

c. menyiapkan bangunan pemecah ombak.
d. memperjelas akses-akses untuk evakuasi

menuju ke dataran rendah.
e. mempersiapkan lahan datar yang cukup luas

untuk penampungan.
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f. menyiapkan bangunan berlantai 2 (dua) untuk
kepentingan penyelamatan sementara dan
menyiapkan akses ke arah atap untuk
kepentingan penyelamatan dari lantai di
bawahnya, apabila terjadi bencana banjir
akibat tsunami.

g. mengendalikan dan pengawasan struktur
bangunan dengan ketat untuk bangunan
dengan ketinggian lebih dari 3  (tiga) lantai.

h. lebih mengoptimalkan lagi sempadan-
sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai
fungsinya secara bertahap guna
kesinambungan hasil penanganan banjir yang
optimal.

i. penyiapan zona aman sebagai tempat
pengungsian dan evakuasi warga.

j. normalisasi prasarana drainase sebagai
pengendali banjir.

k. melakukan observasi dan penelitian untuk
mempelajari pola perilaku alam di sekitarnya,
agar tanda-tanda tsunami dapat dibaca
secepat mungkin.

l. mengadakan latihan evakuasi massal.
m. memberikan informasi awal tentang tsunami

dan memberikan peringatan dini untuk
memperkecil korban.

(3) Upaya penanganan pada sub zona rawan abrasi
yang diindikasikan di sepanjang pesisir Timur
Ketapang, mulai dari Utara (sekitar Watudodol)
sampai Bulusan di bagian Selatan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e angka
2, dilakukan dengan cara :
a. menetapkan daerah sempadan pantai dengan

lebar 100 (seratus) meter dari titik pasang
tertinggi ke arah darat (kecuali untuk
pelabuhan dan TUKS).

b. untuk pelabuhan dan TUKS, upaya
pencegahan dapat dilakukan dengan membuat
bangunan pemecah ombak.

(4) Upaya penanganan pada sub zona rawan banjir
yang terletak di Jl. Gatot Subroto sebelah Selatan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3)
huruf e angka 3, dilakukan dengan cara :
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a. melakukan normalisasi sungai dan saluran.
b. membuat ponds yang lokasinya ditempatkan di

dalam Zona Industri/Pergudangan (Blok 2-1)
sekaligus digunakan sebagai bagian dari kolam
IPAL Komunal.

c. menyediakan Tempat Evakuasi Aman di
Blok 2-1.

(5) Upaya penanganan dan meminimalkan dampak
korban pada sub zona rawan lahar yang berada di
Blok 5-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (3) huruf e angka 4, dilakukan dengan
menyediakan:
a. jalur evakuasi menuju barat.
b. menyediakan Tempat Evakuasi Aman di

Blok 4-1 dan 4-2.

Paragraf 2
Kawasan Penyangga

Pasal 68

(1) Kawasan Penyangga, terdiri dari :
a. Sub Kawasan Penunjang; dan
b. Sub Kawasan Publik.

(2) Sub Kawasan Penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a. Zona Khusus terdiri dari :

1. Sub Zona Terminal Intermoda;
2. Sub Zona Terminal Kargo; dan
3. Sub Zona Stasiun Kereta Api.

b. Zona Industri/Pergudangan terdiri dari :
1. Sub Zona Industri/Pergudangan;
2. Sub Zona Pergudangan; dan
3. Sub Zona Industri Kecil/Rumah Tangga.

(3) Sub Kawasan Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Zona Perumahan;
b. Zona Perdagangan dan Jasa;
c. Zona Sarana Pelayanan Umum;
d. Zona Peruntukan Lain;
e. Zona Perlindungan Setempat;
f. Zona Ruang Terbuka Hijau; dan
g. Zona Rawan Bencana.
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(4) Rencana pola ruang pada kawasan penyangga
dapat dilihat pada Lampiran XXXV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

(1) Sub Kawasan Penunjang sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 68 ayat (2) terdiri dari
Zona Khusus dan Zona Industri/Pergudangan.

(2) Zona Khusus pada Sub Kawasan Penunjang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2)
huruf a terdiri dari :
a. Sub Zona Terminal Intermoda;
b. Sub ZonaTerminal Kargo;
c. Sub Zona Stasiun Kereta Api.

(3) Sub Zona Terminal Intermoda pada Zona Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2)
huruf a angka 1, terdiri dari terminal angkutan
umum yang terintegrasi dengan stasiun kereta api
dan pelabuhan penyeberangan,  yang lokasinya
direncanakan di Sub Blok 2-2.

(4) Rencana pengembangan Sub Zona Intermoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :
a. mengembangkan terminal terpadu yang

terintegrasi antara angkutan jalan raya,
angkutan kereta api dan pelabuhan
penyeberangan yang dikembangkan pada lahan
di sebelah Timur Stasiun Banyuwangi Baru,
melalui pembebasan lahan di sebelah Utara
dan Selatan.

b. apabila pembebasan lahan di sebelah Timur
Stasiun Banyuwangi sebagaimana dimaksud
pada huruf a mengalami hambatan, maka
terminal intermoda dikembangkan di sebelah
Barat Stasiun Banyuwangi Baru.

c. mengembangkan terminal dalam bentuk
bangunan kompak dengan ketinggian 3 (tiga)
lantai, untuk memanfaatkan lahan secara
efisien.
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(5) Sub Zona Terminal Kargo pada Zona Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2)
huruf a angka 2 direncanakan berlokasi pada
lahan Terminal Sri Tanjung (Sub Blok 1-2) dan
Terminal Sri Tanjung sebagai terminal angkutan
umum regional (Tipe A) direlokasi ke terminal
intermoda.

(6) Sub Zona Stasiun Kereta Api pada Zona Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2)
huruf a angka 3 dipertahankan di lokasi yang
sudah ada (Sub Blok 2-2) yaitu di Stasiun
Banyuwangi Baru yang digunakan untuk
bangunan utama stasiun, emplasemen, gudang,
kantor, jalur rel kereta api dengan arah
pengembangan yakni selain digunakan untuk
angkutan penumpang juga dikembangkan untuk
angkutan barang yang mendukung angkutan dari
dan ke pelabuhan dan TUKS.

Pasal 70

Arahan pengaturan Sub Zona Industri di Kawasan
Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (2) huruf b angka 1 adalah sebagai berikut :
a. industri/pergudangan non kawasan yang sudah

ada, tetap dipertahankan eksistensinya tetapi tidak
diizinkan melakukan perluasan kaveling dan
pengembangan hanya diizinkan di dalam batas
kaveling yang sudah dikuasainya dengan
memperhitungkan batas KDB yang ditetapkan.

b. industri yang membutuhkan air dalam jumlah
besar sebagai bahan baku utama
produksi/pendukung utama, yang berada pada
zona rawan pengendalian Air Bawah Tanah harus
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari instansi
teknis yang berwenang mengendalikan, termasuk
upaya perpanjangan/ perluasan/penambahan
kapasitas terhadap perusahaan industri yang
sudah ada.

c. pengelolaan limbah industri yang ada dilakukan
dengan prinsip zero waste dan zero polution,
dilakukan dengan pendekatan pemisahan antar
sumber polusi beserta instalasinya, serta
pengolahan IPAL yang terkelola dengan baik.
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d. lokasi industri/pergudangan di Kawasan Penyangga
direncanakan di sebelah Barat rel kereta api (Sub
Blok 2-1), yang diarahkan untuk industri
menengah non polutif dan pergudangan dan
dikembangkan sebagai kawasan industri yang
dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Pasal 71

Arahan pengaturan Sub Zona Pergudangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf
b angka 2, adalah sebagai berikut :
a. pembangunan pergudangan harus memperhatikan

kebutuhan luas lahan minimal, pola penataan
ruang dalam tapak, serta penyediaan fasilitas dan
infrastruktur publik/umum yang harus tersedia
minimal (parkir, ruang terbuka hijau termasuk
green belt, pencegahan bahaya kebakaran, serta
ruang untuk kemungkinan pengembangan sektor
informal yang mendukung), kemudahan
pencapaian, dan kelancaran sirkulasi lalu lintas
yang terjadi.

b. pergudangan yang berlokasi di Sub Zona
Pergudangan dikembangkan dari pergudangan non
kawasan menjadi pergudangan kawasan untuk
memudahkan pengaturan pengelolaannya, baik
yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten, pihak
swasta maupun kemitraan pemerintah-swasta.

c. Sub Zona Pergudangan dikembangkan di Sub Blok
2-2.

Pasal 72

(1) Sub Kawasan Publik sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 68 ayat (3) terdiri dari Zona
Perumahan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona
Sarana pelayanan Umum, Zona Peruntukan Lain,
Zona perlindungan Setempat, Zona Ruang
Terbuka Hijau, dan Zona Rawan Bencana.

(2) Rencana pengembangan Zona Perumahan di
Kawasan Penyangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a direncanakan
sebagai berikut :
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a. perumahan di Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dikembangkan melalui alih fungsi
lahan belum terbangun menjadi lahan
terbangun yang lokasinya tersebar pada Sub
Blok 1-1, Sub Blok 1-2, Sub Blok 2-1, Sub Blok
2-2, Sub Blok 3-1, Sub Blok 3-2, Sub Blok 4-1,
Sub Blok 4-2.

b. Zona Perumahan terdiri dari Sub Zona
Perumahan Kepadatan Tinggi, Sub Zona
Perumahan Kepadatan Sedang dan Sub Zona
Perumahan Kepadatan Rendah, meliputi :
(1) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi

direncanakan di Sub Blok 1-2; 2-1; 2-2; 3-
1; 3-2; dan Sub Blok 4-1.

(2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
direncanakan di Sub Blok 1-1; 1-2; 2-2; 3-
1; 3-2; 4-1; dan Sub Blok 4-2.

(3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
direncanakan di Sub Blok 1-2; 3-1; 3-2; dan
Sub Blok 4-2.

c. tujuan utama penyediaan perumahan pada
Kawasan Penyangga, selain menampung
penduduk lokal adalah untuk menyediakan
perumahan bagi para pekerja di Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang.

d. perbukitan berlereng curam (kemiringan lereng
>40%) di bagian Utara wilayah perencanaan
dilarang dikembangkan untuk perumahan,
tetapi harus dipertahankan untuk fungsi
lindung.

e. perumahan di perkampungan yang sudah ada,
dikembangkan sesuai pola dan karakteristik
setempat.

f. perumahan yang dikembangkan baru oleh
pengembang wajib mengikuti ketentuan
hunian berimbang 1 : 2 : 3 untuk rumah
mewah, rumah menengah dan rumah
sederhana.

(3) upaya penanganan/pengelolaan zona perumahan
dilakukan dengan cara:
a. perumahan harus dapat menjadi tempat

hunian yang aman, nyaman dan produktif,
serta didukung oleh sarana dan prasarana
permukiman.
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b. perumahan harus dilengkapi dengan sarana
dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan
tingkat pelayanan masing-masing.

c. sarana dan prasarana di lingkungan
perumahan dikembangkan secara proporsional
sesuai kebutuhan, hirarki dan tingkat
pelayanan masing-masing, yang
direkomendasikan secara teknis berdasarkan
aturan/ketentuan yang berlaku.

d. pengembangan kegiatan yang dapat
menimbulkan bahaya terhadap manusia dan
lingkungan perumahan tidak diperkenankan
pengembangannya pada zona perumahan.

Pasal 73

(1) Rencana pengembangan zona perdagangan dan
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(3) huruf b, meliputi :
a. Sub Zona Rekreasi Pantai.

Perdagangan dan jasa di sepanjang periferi Sub
Blok 1-1 dan 1-2 diarahkan pada jenis
perdagangan dan jasa yang berkaitan dengan
rekreasi pantai.

b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Regional dan
Kota.
Perdagangan dan jasa di sepanjang periferi Sub
Blok 2-2 diarahkan pada jenis perdagangan
dan jasa yang melayani kebutuhan pelabuhan,
stasiun kereta api dan terminal terpadu.

c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Lingkungan.
Perdagangan dan jasa di sepanjang periferi Sub
Blok 3-1 dan Sub Blok 3-2 direncanakan untuk
memenuhi kebutuhan perumahan dan
kawasan industri.

d. perdagangan dan jasa di sepanjang periferi Sub
Blok 4-1 dan Sub Blok 4-2 diarahkan untuk
hotel, penginapan, restoran.

(2) Kegiatan perdagangan dan jasa lain yang perlu
diatur adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pada
saat ini lokasinya terkonsentrasi pada periferi
sekitar Pelabuhan Tanjungwangi dan Pelabuhan
Penyeberangan Ketapang. Arahan penataan PKL
adalah sebagai berikut :
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a. PKL tidak digusur tetapi perlu diatur agar
eksistensinya dapat saling mendukung dengan
lingkungan sekitarnya.

b. Rumija dilarang untukl tempat berjualan,
karena itu PKL yang berjualan di sepanjang
tepi Jl. Gatot Subroto sekitar Pelabuhan
Tanjung Wangi dan Ketapang diarahkan
berlokasi di dalam kompleks pelabuhan,
terminal intermoda dan stasiun kereta api.

c. Jenis barang yang dijual, tempat berjualan dan
waktu berjualan perlu diatur dan
dikoordinasikan dengan pemilik lokasi.

d. PKL harus dibina oleh Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi melalui paguyuban yang dibentuk
oleh PKL sendiri.

e. Lokasi khusus untuk pengembangan sektor
informal (PKL) direncanakan di dalam lokasi
terminal terpadu, terminal kargo dan di
halaman pelabuhan.

Pasal 74

(1) Rencana pengembangan zona sarana pelayanan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (3) huruf c meliputi :
a. Sub Zona Sarana Pendidikan.
b. Sub Zona Sarana Kesehatan.
c. Sub Zona Sarana Perkantoran Pemerintah dan

Bangunan Umum.
d. Sub Zona Sarana Peribadatan.
e. Sub Zona Sarana Kebudayaan, Hiburan dan

Rekreasi.
(2) Arahan pengembangan zona sarana pelayanan

umum adalah sebagai berikut :
a. mempertahankan sarana pelayanan umum

yang sudah ada.
b. penambahan sarana pelayanan umum

disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan
perhitungan kebutuhan, ditempatkan sesuai
hirarki permukiman, dan sentris terhadap
areal pelayanannya.
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c. Zona Sarana Pelayanan Umum terdiri dari Sub
Zona Sarana  Pendidikan, Kesehatan,
Peribadatan, Kantor Pemerintah dan Bangunan
Umum, Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi,
dan ponds.

Pasal 75

(1) Rencana pengembangan Sub Zona Sarana
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Taman Kanak-kanak (TK) termasuk Roudlotul

Athfal (RA).
b. Sekolah Dasar (SD) termasuk Madrasahan

Ibtidaiyah.
c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk

Madrasah Tsanawiyah.
d. Sekolah Menengah Umum (SMU) termasuk

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan
Madrasah Aliyah.

e. Lokasi Sarana Pendidikan tersebar pada blok-
1, Blok-2 dan Blok-3.

(2) Rencana pengembangan Sub Zona Sarana
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
ayat (1) huruf b, meliputi :
a. Posyandu;
b. Balai Pengobatan/Klinik Kesehatan;
c. BKIA;
d. Puskesmas Pembantu;
e. Puskesmas;
f. Apotek;
g. Tempat Praktek Dokter;
h. Tempat Praktek Bidan;
i. Lokasi Sarana kesehatan tersebar pada Blok-1,

Blok-2, Blok-3, Blok-4 dan Blok-5.
(3) Rencana pengembangan Sub Zona Sarana

Pemerintahan dan Bangunan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)
huruf c, meliputi :
a. balai pertemuan, pos Hansip, telepon umum,

kantor pemerintah, kantor BUMD dan BUMN.
b. lokasi balai pertemuan, Pos Hansip dan telepon

umum tersebar pada masing-masing blok.
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c. lokasi kantor pemerintah, kantor BUMN dan
BUMD terletak di Jl. Gatot Subroto, yaitu pada
Blok-2 dan Blok-3.

(4) Rencana pengembangan Sub Zona Sarana
Peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 ayat (1) huruf d, meliputi :
a. masjid dan langgar.
b. Lokasi masjid dan langgar tersebar pada Blok-

1, Blok-2 dan Blok-3.
(5) Rencana pengembangan Sub Zona Sarana

Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e,
meliputi :
a. balai RW, balai karang taruna, gedung serba

guna, gedung pertunjukan.
b. lokasi balai RW dan balai Karang Taruna

tersebar pada Blok-1, Blok-2 dan Blok-3.
c. lokasi gedung pertunjukan dan gedung serba

guna terletak pada Blok-1.

Pasal 76

(1) Zona Peruntukan Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (3) huruf d, terdiri dari :
a. Sub Zona Hutan Produksi;
b. Sub Zona Sawah.

(2) Arahan pengendalian Sub Zona Hutan Produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah sebagai berikut :
a. Sub Zona Hutan Produksi berfungsi sebagai

penyangga Kawasan Ijen dan perlindungan
kawasan berlereng, karenanya Sub Zona
initidak dapat dialihfungsikan.

b. perbukitan yang mempunyai lereng tajam (25-
40%) dipertahankan sebagai kawasan rawan
bencana tanah longsor;

(3) Arahan rencana Sub Zona Pertanian/Sawah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah sebagai berikut :
a. Sub zona sawah berada di kawasan tanah

berlereng Sub Blok 1-1 dan Sub Blok 1-2
keberadaannya tetap dipertahankan
sebagaimana yang sudah ada.
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b. Lahan sawah tidak diizinkan untuk
dialihfungsikan menjadi kegiatan lain, karena
berada pada tanah berlereng yang rawan
longsor. Lokasinya berada di kawasan tanah
berlereng Sub Blok 1-1 dan Sub Blok 1-2, serta
Sub Blok 2-1. lahan pertanian (sawah)
dipertahankan berfungsi untuk menjaga
keseimbangan lingkungan Pelabuhan
Ketapang khususnya disekitar pengembangan
zona industri/ pergudangan yang berada di
ruas Jalan  Lingkar Barat. Sub Zona 2-1 dapat
diarahkan menjadi LP2B.

Pasal 77

(1) Zona Perlindungan Setempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf e, terdiri
dari :
a. Sub zona sempadan pantai yang lokasinya

terletak di sepanjang pantai Timur Ketapang;
dan

b. Sub zona sempadan sungai yang bermuara ke
Selat Bali, di antaranya adalah sempadan Kali
Ketapang.

(2) Arahan untuk sub zona sempadan pantai
adalah :
a. membuat jalan inspeksi sepanjang pantai

untuk melindungi sempadan pantai dengan
jarak 100 m dari titik pasang tertinggi.

b. menetapkan ruang pada areal sempadan
pantai sebagai Ruang Terbuka Hijau.

c. mencegah munculnya kegiatan budidaya
disepanjang pantai yang dapat mengganggu
atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan
dasar pantai.

d. mensosialisasikan rencana pengelolaan Zona
Sempadan Pantai kepada seluruh masyarakat
yang bermukim disekitar pantai dan kepada
seluruh stakeholders pembangunan terkait.
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e. daerah sempadan pantai yang saat ini
digunakan untuk tempat rekreasi, restoran,
café, dan tempat usaha lain, tetap diizinkan,
tetapi dilarang melakukan pengembangan
areal maupun pengembangan bangunan,
karena daerah sempadan pantai hanya
diizinkan untuk bangunan yang sifatnya non
permanen.

f. daerah sempadan pantai diizinkan untuk
pelabuhan dan TUKS sesuai dengan
kebutuhan kegiatannya.

(3) Arahan untuk sub zona sempadan sungai adalah
penetapan sempadan sungai tidak bertanggul di
dalam kawasan perkotaan ditentukan :
a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari

tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang
alur sungai, dalam hal kedalaman sungai
kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari
tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang
alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih
dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua
puluh) meter; dan

c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter
dari tepi kiri dan kanan palung sungai
sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman
sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

(4) Rencana penanganan sempadan sungai
dilakukan dengan cara :
a. pengelolaan dan penataan drainase yang baik.
b. pembangunan sarana dan prasarana

pengembangan sumber daya air seperti
pengendalian banjir, pengendalian sedimen,
pengembangan suplai air bersih perkotaan,
pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas
air baku.

c. pengembangan jalur hijau di sepanjang kiri
kanan sungai.

d. pembangunan jalan inspeksi.
e. Sub Zona Sempadan Sungai terdapat di

sepanjang kiri kanan sungai yang melewati
Sub Blok 1-1, Sub Blok 1-2, Sub Blok 2-1, Sub
Blok 2-2, Sub Blok 3-1, Sub Blok 3-3, Sub Blok
4-1, dan Sub Blok 4-2.
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Pasal 78

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf f,
meliputi :
a. Sub Zona RTH Jalur Hijau Bawah SUTT;
b. Sub Zona RTH Sempadan Kereta Api;
c. Sub Zona RTH Sabuk Hijau; dan
d. Sub Zona Kebun.

(2) Arahan pengendalian Sub Zona RTH Jalur Hijau
Bawah SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi :
a. pengembangan jalur hijau di sepanjang bawah

jaringan SUTT berupa jalur hijau bebas
bangunan atau struktur fisik lainnya.

b. tinggi vegetasi di bawah jalur hijau SUTT
maksimum 3 (tiga) meter.

c. lokasi RTH Jalur Hijau SUTT terletak pada
Blok-1 dan Blok-3.

(3) Arahan pengendalian Sub Zona RTH Sempadan
Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi :
a. pengembangan sempadan rel kereta api di

sepanjang kiri kanan jalur rel kereta api
dengan jarak 15 (lima belas) meter dari batas
terluar Rumaja rel Kereta Api.

b. di dalam daerah sempadan rel kereta api
dilarang terdapat bangunan.

c. penempatan infrastruktur, rambu petunjuk
dan reklame di dalam jalur hijau sempadan rel
kerata api harus mendapat izin tertulis dari PT.
KAI.

d. lokasi Sub Zona RTH Sempadan Kereta Api
terletak pada Blok-1, Blok-2 dan Blok-3,
Blok-4.

(4) Rencana Sub Zona RTH Sabuk Hijau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. lebar sabuk hijau sekurangnya 24 (dua puluh

empat) meter.
b. Sub Zona RTH Sabuk Hijau ditempatkan di

sepanjang batas kawasan industri, yaitu pada
Blok-2, sekeliling areal tangki gas alam (LPG) di
zona TUKS (Sub Blok 5-2), dan sekitar Gardu
Induk Listrik Jawa-Bali (Sub Blok 5-1).
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(5) Rencana Sub Zona Kebun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. kebun berupa kebun kelapa dipertahankan

keberadaannya di Sub Blok 4.
b. di dalam sub zona kebun diizinkan terdapat

perumahan yang sudah ada (eksisting) dengan
ketentuan tidak melakukan perluasan
bangunan.

(6) RTH yang melayani kebutuhan warga perumahan
terdiri dari :
a. Lapangan olah raga yang ditempatkan pada

setiap lokasi SD, SMP, dan SMA (termasuk
SMK) berupa lapangan sepak bola atau
lapangan voli.

b. Taman dan tempat bermain anak-anak
ditempatkan pada masing-masing unit
permukiman (minimal tingkat RW).

c. Makam ditempatkan di lokasi yang sudah ada.
Seluruhnya terdapat enam lokasi makam.

(7) RTH privat dikendalikan dengan menetapkan
KDH minimal 10% (sepuluh perseratua)

Pasal 79

(1) Zona Rawan Bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (3) huruf g, terdiri dari :
a. Sub Zona Rawan Bencana Tsunami;
b. Sub Zona Rawan Tanah Longsor;
c. Sub Zona Rawan Abrasi;
d. Sub Zona Rawan Banjir; dan
e. Sub Zona Rawan Lahar.

(2) Upaya penanganan/pengelolaan pada sub zona
rawan tsunami yang terdapat di sepanjang pantai
Ketapang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dilakukan dengan cara:
a. menyediakan jalur evakuasi lewat Jalan

Lingkar Barat diteruskan ke jalan-jalan
pembagi ke arah Barat menuju ke daerah
perbukitan yang lokasinya lebih tinggi.

b. menyediakan Tempat Evakuasi Aman di Blok 1-
1, Blok 1-2, Blok 2-1, Blok 3-1, Blok 3-2, Blok
4-1, Blok 4-2.

c. menyiapkan bangunan pemecah ombak.
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d. memperjelas akses-akses untuk evakuasi
menuju ke dataran rendah.

e. mempersiapkan lahan datar yang cukup luas
untuk penampungan.

f. menyiapkan bangunan berlantai 2 (dua) untuk
kepentingan penyelamatan sementara dan
menyiapkan akses ke arah atap untuk
kepentingan penyelamatan dari lantai di
bawahnya, apabila terjadi bencana banjir
akibat tsunami.

g. mengendalikan dan pengawasan struktur
bangunan dengan ketat untuk bangunan
dengan ketinggian lebih dari 3 (tiga) lantai.

h. lebih mengoptimalkan lagi sempadan-
sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai
fungsinya secara bertahap guna
kesinambungan hasil penanganan banjir yang
optimal.

i. penyiapan zona aman sebagai tempat
pengungsian dan evakuasi warga.

j. normalisasi prasarana drainase sebagai
pengendali banjir.

k. melakukan observasi dan penelitian untuk
mempelajari pola perilaku alam di sekitarnya,
agar tanda-tanda tsunami dapat dibaca
secepat mungkin.

l. mengadakan latihan evakuasi massal.
m. memberikan informasi awal tentang tsunami

dan memberikan peringatan dini untuk
memperkecil korban.

(3) Upaya penangananan pada Sub Zona Rawan
Tanah Longsor yang terdapat pada tanah
berlereng di perbukitan di sebelah Utara dan
Barat Laut wilayah perencanaan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan
dengan cara :
a. menetapkan larangan mendirikan bangunan

pada tanah berlereng yang memiliki kemiringan
lereng lebih dari 40% (empat puluh
perseratus).;

b. mempertahankan kondisi fisik lingkungan
tanah berlereng sebagaimana yang sudah ada.
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c. bangunan-bangunan (yang sudah dibangun) di
bawah tanah berlereng diwajibkan membuat
talud untuk mengantisipasi jika terjadi longsor.

d. memberikan peringatan dini apabila terjadi
gejala tanah longsor.

e. menyiapkan jalur evakuasi menuju lokasi
aman.

f. menyediakan Tempat Evakuasi Aman di
Blok 2-2.

(4) Upaya penanganan pada sub zona rawan abrasi
yang diindikasikan di sepanjang pesisir Timur
Ketapang, mulai dari Utara (sekitar Watudodol)
Desa Ketapang sampai pesisir di bagian Selatan
Kelurahan Bulusan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :
a. menetapkan daerah sempadan pantai dengan

lebar 100 (seratus) meter dari titik pasang
tertinggi ke arah darat, kecuali untuk
pelabuhan dan TUKS.

b. untuk pelabuhan dan TUKS, upaya
pencegahan dapat dilakukan dengan membuat
bangunan pemecah ombak.

(5) Upaya penanganan pada sub zona rawan banjir
yang terletak di Jl. Gatot Subroto sebelah Selatan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
dilakukan dengan cara :
a. melakukan normalisasi sungai dan saluran.
b. membuat ponds yang lokasinya ditempatkan di

dalam Zona Industri/Pergudangan (Blok 2-1)
sekaligus digunakan sebagai bagian dari kolam
IPAL Komunal.

c. menyediakan Tempat Evakuasi Aman di Blok
2-1.

(6) Upaya penanganan dan meminimalkan dampak
korban pada sub zona rawan lahar yang berada di
Blok 4-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dilakukan dengan menyediakan :
a. jalur evakuasi menuju Barat.
b. menyediakan Tempat Evakuasi Aman di Blok

4-1 dan 4-2 (di bagian Barat).



133

Bagian Ketiga
Pengaturan Zona Pada Bagian Wilayah

Perkotaan Banyuwangi

Umum

Pasal 80

Rencana pola ruang zona lindung pada Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi, meliputi :
a. Zona Perlindungan Setempat;
b. Zona RTH Kota;
c. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya;
d. Zona Rawan Bencana Alam; dan
e. Zona Budidaya.

Paragraf 1
Zona Lindung

Pasal 81

(1) Zona Lindung pada Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 huruf a terdiri dari Sub Zona Perlindungan
Setempat (PS) dengan luas 209,26 Ha (dua ratus
sembilan koma dua puluh enam hektar).

(2) Zona perlindungan setempat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
a. sub zona sempadan pantai (PS-1); dan
b. sub zona sempadan sungai (PS-2).

(3) Sub zona Sempadan Pantai (PS-1) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat pada :
a. SBWPA : Blok A1;
b. SBWP C : Blok C1, Blok C5;
c. SBWP E : Blok E3; dan
d. SBWP G : Blok G2.

(4) Arahan pengembangan kawasan sempadan pantai
adalah pada kawasan sempadan pantai Bagian
Wilayah Perkotaaan Banyuwangi berupa :
a. penanaman vegetasi tanaman pantai lainnya

yang berfungsi untuk pengaman pantai dari
kerusakan atau bencana yang ditimbulkan
oleh gelombang laut seperti intrusi air laut,
erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan
gelombang tsunami;
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b. mengutamakan pemilihan vegetasi tanaman
yang berasal dari daerah setempat.

c. jarak sempadan pantai dari batas air pasang
tertinggi ke arah darat minimal 100 (seratus)
meter;

d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau)
seluas 90% (sembilan puluh perseratus)
sampai 100% (seratus perseratus);

e. pengembangan kegiatan dan fasilitas
penunjang tidak menyebabkan gangguan
terhadap kelestarian ekosistem pantai,
termasuk gangguan terhadap kualitas visual.

(5) Sub zona Sempadan Sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat pada :
a. SBWP A : Blok A1, A2, A3;
b. SBWP B : Blok B1, Blok B2, B4, Blok B5;
c. SBWP C : Blok C1, Blok C2 , Blok C4, Blok C5;
d. SBWP D : Blok D1, D-2, D3, D4, Blok D5;
e. SBWP E : Blok E1, Blok E2, Blok E3;
f. SBWP F : Blok F1, Blok F2, Blok F3; dan
g. SBWP G : Blok G1, G2.

(6) Arahan pengembangan pada kawasan sempadan
sungai, antara lain :
a. penetapan peraturan secara ketat melalui

mekanisme ijin mendirikan bangunan dan
penetapan sangsi yang tegas terhadap
pelanggar

b. pengembangan kegiatan konservasi aktif,
misalnya: pengembangan taman disekitar
sempadan, pengembangan lapangan olahraga
disekitar sempadan sungai dan lainnya.

c. arahan sempadan sungai di Kota Banyuwangi
adalah :
1) garis sempadan sungai bertanggul

ditetapkan dengan batas lebar paling sedikit
5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang
kaki tanggul.

2) garis sempadan sungai tidak bertanggul
ditetapkan berdasarkan pertimbangan
teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat
yang berwenang.
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3) garis sempadan sungai yang bertanggul dan
tidak bertanggul yang berada di wilayah
perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan
tersendiri oleh pejabat yang berwenang.

4) pengembangan taman aktif maupun pasif
pada sempadan sungai.

Paragraf 2
Zona RTH Kota

Pasal 82

(1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 huruf b seluas 144,27 Ha (seratus
tiga puluh satu koma dua puluh tujuh hektar),
meliputi :
a. sub zona RTH taman kota dan/atau taman

kecamatan;
b. sub zona RTH makam;
c. sub zona RTH sempadan kereta api; dan
d. sub zona RTH sempadan SUTT/SUTET.

(2) Sub zona RTH taman kota atau taman kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
seluas 55,08 Ha (lima  puluh lima koma  kosong
delapan hektar), meliputi :
a. RTH Hutan Kota;
b. RTH Taman Kota;
c. RTH Taman Lingkungan Kecamatan, Taman

Lingkungan Kelurahan/Desa; dan
d. RTH Taman Lingkungan RW/RT.

(3) Pengembangan RTH hutan kota sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi :
a. pengembangan RTH hutan kota diarahkan di

sempadan pantai dalam wilayah perkotaan
Banyuwangi, terdiri dari :
1) Hutan Kota Pantai Cacalan di Blok A1

berada di Kelurahan Kecamatan Kalipuro;
2) Hutan Kota Pantai Pandanan di Blok C5

berada di Kelurahan Karangrejo dan
Kelurahan Kertosari Kecamatan
Banyuwangi; dan

3) Hutan Kota Pantai Cemara di Blok E2 dan
G2 berada di Kelurahan Pakis Kecamatan
Banyuwangi dan Desa Kalirejo Kecamatan
Kabat.
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b. pengembangan RTH hutan kota diarahkan di
lingkungan kelurahan/desa di luar sempadan
pantai pantai dengan memprioritaskan
pemanfaatan lahan yang dikuasi oleh
pemerintah daerah berada di Blok A3, Blok C4,
dan Blok B5;

c. arahan pengembangan RTH Hutan Kota
wilayah perkotaan, meliputi :
1) ditanami komunitas vegetasi dari jenis

pepohonan berbatang tinggi dan rumput
atau tanaman perdu dengan jarak tanam
tidak beraturan dalam satu areal;

2) luas area yang ditanami tanaman (ruang
hijau) seluas 90% (sembilan puluh
perseratus) dari luas RTH Hutan Kota yang
dikembangkan; dan

3) RTH hutan kota dapat dikembangkan
kegiatan dan dibangun fasilitas penunjang
untuk penelitian, wisata  rekreasi  minat
khusus, wisata edukasi dengan ketentuan
tidak menimbulkan gangguan terhadap
kelestarian ekosistem tanaman, termasuk
gangguan terhadap kualitas visual.

(4) Pengembangan RTH taman kota sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi :
a. pengembangan RTH taman kota yang ada

berfungsi sebagai RTH Publik dalam skala
pelayanan kota, berupa :
1) RTH Taman Sritanjung di Kelurahan

Temenggungan Kecamatan Banyuwangi
berada di Blok C1;

2) RTH Taman Patung Garuda di Kelurahan
Temenggungan Kecamatan Banyuwangi
berada di Blok C1;

3) RTH Taman Blambangan di Kelurahan
Kepatihan Kecamatan Banyuwangi berada
di Blok C2;

4) RTH Taman Simpang Lima di Kelurahan
Penganjuran Kecamatan Banyuwangi
berada di Blok C2;

5) RTH Taman Sayuwiwit atau Taman Wisma
Raga Satria di Kelurahan Tukangkayu
Kecamatan Banyuwangi berada di Blok C3;
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6) RTH Taman Tirtawangi di Kelurahan Sobo
Kecamatan Banyuwangi berada di Blok E2;

7) RTH Kedayunan di Kelurahan Kedayunan
Kecamatan Kabat berada di Blok G2;

b. pengembangan RTH Taman Kota skala kecil
berfungsi meningkatkan estetika keindahan
perkotaan terutama pada koridor jalan yang
berada di persimpangan jalan tersebar di Blok
A1, Blok A2, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok
B3, Blok B4, Blok B5, Blok C1, Blok C2, Blok
C3, Blok E1, Blok E2, Blok F1, Blok F2, Blok
F3 dan RTH jalur hijau jalan, median jalan,
pulau jalan, jalur pedestrian (ruang pejalan
kaki) tersebar di seluruh Sub BWP;

c. pengembangan lahan untuk RTH Taman Kota
dapat dilakukan dengan memprioritaskan
pemanfaatan lahan yang dikuasi oleh
pemerintah daerah dan/atau pengadaan lahan
baru;

(5) Pengembangan RTH Taman Lingkungan
Kecamatan, Taman Lingkungan Kelurahan/Desa
dan RTH Taman Lingkungan RW/RT
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan
huruf d dapat berupa RTH Publik, meliputi :
a. pengembangan RTH Taman Lingkungan

diarahkan pada skala pelayanan kecamatan/
kelurahan/desa dengan memprioritaskan
pemanfaatan lahan yang dikuasi oleh
pemerintah daerah dan/atau milik pemerintah
desa tersebar di seluruh Sub BWP;

b. memanfaatkan dan mengotimalkan sebagian
dan/atau seluruh lahan berupa sarana olah
raga (lapangan) untuk dikembangkan sebagai
RTH Taman Kecamatan/Kelurahan/Desa;

c. pengembangan RTH taman lingkungan untuk
melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu)
RT/RW berada di sub zona permukiman,
tersebar di seluruh Blok;

(6) Sub zona RTH makam sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b seluas 38,87 Ha (tiga puluh
delapan koma delapan puluh tujuh hektar) berupa
pemakaman yang tersebar di Blok A1, Blok A3;
Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4, Blok B5; Blok
C3, Blok C4; Blok D1, Blok D3; Blok E2; Blok F1,
Blok F2, Blok F3 dan Blok G2.
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(7) Arahan pengembangan RTH Makam wilayah
perkotaan, antara lain :
a. mengoptimalkan lahan pemakaman untuk

RTH dengan ditanami jenis vegetasi tanaman
pohon pelindung dapat berupa pohon besar,
sedang atau kecil dan berbunga yang
disesuaikan dengan ketersediaan ruang;

b. mengoptimalkan lahan pemakaman untuk
daerah resapan dengan ketentuan bangunan
makam tertata sejajar, jarak antar makam
minimal 0,5 M (nol koma lima meter) dan tidak
boleh dilakukan penembokan/perkerasan,
hanya diperkenankan ditutupi dengan rumput;

c. mengoptimalkan pengembangan lahan RTH
Makam baru yang disediakan sebagai
kewajiban dari pengembang perumahan;

(8) Sub zona RTH Sempadan SUTT/SUTET
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
luasnya 20,30 Ha (dua puluh koma tiga puluh
hektar) terdapat pada Blok B4 dan Blok D1, Blok
D2, Blok D3, Blok D4.

(9) Arahan pengembangan pada sub zona sempadan
SUTT dan SUTET antara lain :
a. Perlu disediakan ruang aman, yaitu ruang

sekeliling penghantar atau kawat listrik SUTT
atau SUTET yang harts dibebaskan dari
kegiatan manusia.

b. Tanah, bangunan dan tanaman yang berada di
bawah sepanjang jalur SUTT atau SUTET
sebagai ruang aman tetap digunakan oleh
pemiliknya sesuai dengan rencana tata ruang.

c. Ruang aman meliputi jarak bebas horisontal
dan jarak bebas vertikal. Jarak bebas
horisontal adalah jarak antara titik tengah
menara dengan benda terdekat. Jarak bebas
vertikal adalah ketinggian minimal antara
penghantar dengan tanah.

d. Jarak bebas horisontal minimal untuk SUTT
ditetapkan 20 (dua puluh) meter ke kanan kiri
dari titik tengah menara untuk menara tunggal
dan 15 (lima belas) meter untuk menara ganda,
sementara jarak bebas vertikal bergantung
pada letak menara tersebut dan beberapa
faktor lainnya.
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e. Jarak bebas horisontal minimal untuk SUTET
ditetapkan 32 (tiga puluh dua) meter ke kanan
kiri dari titik tengah menara, sementara jarak
bebas vertikal bergantung pada letak menara
tersebut dan beberapa faktor lainnya.

(10) Sub zona RTH Sempadan Rel kereta Api
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
memiliki luas 30,53 Ha (tiga puluh tujuh koma
lima puluh tiga hektar) terdapat pada Blok A2,
Blok A3, Blok A4; Blok B4, Blok B5; Blok D2, Blok
D3, Blok D5; Blok F2, Blok F3.

(11) Arahan pengembangan subzona sempadan rel
kereta api, antara lain :
a. Penataan kawasan dengan cara merelokasi

pada penduduk yang berada di sempadan rel.
b. Pengadaan taman, jalan yang

menguhubungkan antar kelurahan/desa,
serta penataan/perbaikan lahan sempadan.

c. Pendukung sistem transportasi berupa alat-
alat dan perlengkapan untuk kelancaran
transportasi misalnya perlindungan badan rel,
kabel sinyal, telegrap, kabel telepon dan kabel
listrik yang membutuhkan lahan 6 meter dari
poros rel.

Paragraf 3
Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 83

(1) Zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 huruf c meliputi
Subzona cagar budaya

(2) Arahan pada Subzona Cagar Budaya yang berupa
lingkungan bangunan gedung dan halamannya
dengan luas 6,70 Ha (enam koma tujuh puluh
Hektar) yang terletak pada Blok A1, Blok B2, Blok
C1, Blok C2 dan Blok C4.
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Paragraf 4
Zona Rawan Bencana Alam

Pasal 84

(1) Zona rawan bencana alam sebagaiman dimaksud
dalam Pasal 80 huruf d meliputi subzona rawan
bencana banjir; subzona rawan bencana tsunami;
subzona rawan bencana letusan gunung berapi.

(2) Arahan pada zona rawan bencana alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. penanganan subzona rawan bencana banjir

pada :
1. SBWP A : Blok A1, Blok A3.
2. SBWP B : Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok

B5;
3. SBWP C : Blok C1, Blok C2; Blok C3, Blok

C4, Blok C5;
4. SBWP D : Blok D3, Blok D5;
5. SBWP E : Blok E1, Blok E2, Blok E3;
6. SBWP F : Blok F1, Blok F2, Blok F3; dan
7. SBWP G : Blok G1 dan G2;

b. penanganan subzona rawan bencana banjir,
antara lain :

1. Perbaikan daerah tangkapan air melalui
upaya penghijauan.

2. Pendalam volume drainase, untuk
mendukung upaya di atas.

3. Membuat sumur resapan di tiap lingkungan
RT/RW.

4. Mencari alternatif sudetan air ke tempat
pembuangan akhir.

c. penanganan sub zona rawan bencana tsunami
pada :
1. zona sangat rawan yakni pada:

a) SBWP A : Blok A1;
b) SBWP C : Blok C1, Blok C4, Blok C5,
c) SBWP E : Blok E3; dan
d) SBWP G : Blok G1 dan Blok G2.

2. zona rawan yakni pada:
a) SBWP A : Blok A1;
b) SBWP C : Blok C1, Blok C2, Blok C4,

Blok C5;
c) SBWP E : Blok E2, Blok E3; dan
d) SBWP G : Blok G1, Blok G2.
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3. zona agak rawan pada:
a) SBWP C : Blok C4; dan
b) SBWP E : Blok E2.

d. penanganan subzona rawan bencana tsunami,
antara lain :
1. Mempertahankan bentukan alami kawasan

pesisir sebagai pelindung alam, seperti
hutan produksi, hutan mangrove, dll.
Hutan mangrove yang rapat dengan lebar
jalur mangrove 200 meter hingga 5
kilometer dari garis pantai, dan dengan
ketinggian 10 - 15 meter dapat meredam
50% energi gelombang tsunami.

2. Pembagian zona peruntukan lahan di
kawasan sempadan pantai, yaitu :
a) Zona perikanan tangkap;
b) Zona hutan bakau/mangrove;
c) Zona perikanan darat/tambak;
d) Zona perkebunan;
e) Zona wisata bahari; dan
f) Zona permukiman.

3. Sistem peringatan dini (Early Warning
System) khsusunya pada kawasan
permukiman penduduk.

4. Sosialisasi kepada masyarakat serta
percerdasan mitigasi bencana tsunami
dengan mengadakan pelatihan,
pendidikan, program edukasi, simulasi,
serta sosialisasi melalui media cetak dan
elektronik.

5. Perbaikan kondisi jalan sebagai jalur
evakuasi dengan mengadakan analisis
pada jalan local primer, kolektor maupun
arteri. Diperlukan peningkatan dimensi
serta perkerasan jalan untuk memudahkan
jalannya evakuasi.

6. Pembangunan shelter ataupun titik - titik
evakuasi sebagai zona aman evakuasi,
yaitu bangunan 2 lantai dengan konstruksi
serta desain yang tahan gelombang.

e. Penanganan sub zona rawan bencana letusan
gunung berapi yakni pada:
1. SBWP A : Blok A1, Blok A4;
2. SBWP B : Blok B5;
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3. SBWP C : Blok C4;
4. SBWP D : Blok D1, Blok D2, Blok D3, Blok

D4, Blok D5;
5. SBWP E : Blok E1, Blok E2, Blok E3; dan
6. SBWP F : Blok F1, Blok F2.

f. penanganan subzona rawan bencana tsunami,
antara lain :
1. Untuk kawasan perkotaan dapat

dikembangkan menjadi kawasan budidaya
dan berbagai infrastruktur penunjangnya.
Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan
berupa hutan kota, industri, pariwisata,
permukiman, perdagangan dan
perkantoran.

2. Untuk kawasan perdesaan dapat
dikembangkan menjadi kawasan budidaya
dan berbagai infrastruktur penunjangnya.
Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan
antara lain kehutanan, pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan,
pertambangan, pariwisata, permukiman,
perdagangan dan perkantoran.

Paragraf 5
Zona Budidaya

Pasal 85

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 huruf e terdiri dari :
a. Zona perumahan;
b. Zona perdagangan dan jasa;
c. Zona perkantoran;
d. Zona sarana pelayanan umum;
e. Zona industri;
f. Zona peruntukan lainnya; dan
g. Zona khusus.

Zona Perumahan

Pasal 86

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (1) huruf a dengan luas 3.393,18 Ha
(tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma
delapan belas hektar), meliputi :
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a. Subzona perumahan kepadatan tinggi (R2);
b. Subzona perumahan kepadatan sedang (R3);

dan
c. Subzona perumahan kepadatan rendah (R4).

(2) Subzona perumahan kepadatan tinggi (R2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
tersebar pada :
a. SBWP A : Blok A1, Blok A3;
b. SBWP B : Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4,

Blok B5;
c. SBWP C : Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4,

Blok C5;
d. SBWP D : Blok D3, Blok D4;
e. SBWP E : Blok E1, Blok E2, Blok E3; dan
f. SBWP F : Blok F1.

(3) Rencana pengembangan zona perumahan
kepadatan tinggi yaitu:
a. pengembangan rumah tunggal dan kopel

dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah
sederhana dan menengah yang dikembangkan
oleh masyarakat tersebar di seluruh Sub BWP.

b. pengembangan rumah deret dengan fungsi
tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan
menengah yang dikembangkan oleh
masyarakat.

c. pengembangan rumah tunggal dan deret
dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah
menengah dikembangkan oleh pengembang.

d. pengembangan Rumah tunggal, kopel dan
deret dengan fungsi sebagai rumah kampung.

(4) Subzona perumahan kepadatan sedang (R3)
sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) huruf b,
tersebar pada :
a. SBWP A : Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok A4;
b. SBWP B : Blok B1, Blok B2, Blok, Blok B4,

Blok B5;
c. SBWP C : Blok C3, Blok  C4, Blok C5;
d. SBWP D : Blok  D1, Blok D2, Blok D3, Blok

D4, Blok D5;
e. SBWP E : Blok E2, Blok E3;
f. SBWP F : Blok  F1, Blok F2, Blok F3; dan
g. SBWP G : Blok G1 dan Blok G2.
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(5) Rencana pengembangan zona perumahan
kepadatan sedang, yaitu :
a. pengembangan rumah tunggal dan kopel

dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah
sederhana dan menengah di seluruh Sub BWP.

b. pengembangan rumah tunggal dan kopel
dengan fungsi rumah tinggal dan rumah kos
sebagai rumah sederhana dan menengah.

c. pengembangan rumah tunggal dan kopel
dengan fungsi rumah sosial berupa panti
asuhan, panti jompo, rumah pintar.

d. pengembangan rumah deret dengan fungsi
tempat tinggal, rumah dinas PNS sebagai
rumah sederhana dan menengah.

e. pengembangan rumah deret dengan fungsi
tempat tinggal sebagai rumah menengah dan
mewah yang dikembangkan oleh pengembang
di seluruh Sub BWP.

(6) Subzona perumahan kepadatan rendah (R4)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
tersebar pada:
a. SBWP A : Blok A4;
b. SBWP B : Blok B4;
c. SBWP D : Blok D1; dan
d. SBWP G : Blok G1.

(7) Rencana pengembangan zona perumahan
kepadatan rendah yaitu:
a. pengembangan rumah tunggal dan kopel

dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah
sederhana dan menengah

b. pengembangan rumah tunggal dan kopel
dengan fungsi rumah kos sebagai rumah
sederhana dan menengah

c. pengembangan rumah deret dengan fungsi
tempat tinggal, sebagai rumah sederhana dan
menengah.

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 87

(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal 85 ayat (1) huruf b dengan
luas 347,51 Ha (tiga ratus empat puluh tujuh
koma lima puluh satu hektar), meliputi :
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a. subzona perdagangan dan jasa tunggal (K-1);
dan

b. subzona perdagangan dan jasa deret (K-3).
(2) Subzona perdagangan dan jasa tunggal (K-1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa pasar, toko kelontong, minimarket,
supermarket, mall, hotel dan lain sebagainya yang
tersebar pada :
a. SBWP A : Blok A1, Blok A3, Blok A4;
b. SBWP B : Blok B3, Blok B4; B5;
c. SBWP C : Blok C1, Blok C2, Blok C3;
d. SBWP D : Blok D1, D2;
e. SBWP E : Blok E2;
f. SBWP F : Blok F1, Blok F2, Blok F3; dan
g. SBWP G : Blok G2

(3) Subzona perdagangan dan jasa deret (K-3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa pasar, toko kelontong, minimarket, rumah
toko (ruko) dan lain sebagainya yang tersebar
pada :
a. SBWP A : Blok A1, Blok A-, Blok A3, A4;
b. SBWP B : Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4,

Blok B5;
c. SBWP C : Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4,

Blok C5;
d. SBWP D : Blok D1, Blok D2;
e. SBWP E : Blok E1, Blok E2, E3;
f. SBWP F : Blok F1, Blok F2; dan
g. SBWP G : Blok G1, Blok G2.

Zona Perkantoran

Pasal 88

(1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 85 ayat (1) huruf c dengan luas 55,36 Ha
(lima puluh lima koma tiga puluh enam hektar),
meliputi :
a. Subzona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
b. Subzona perkantoran swasta (KT-2).

(2) Subzona perkantoran pemerintah (KT-1)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi pengembangan kegiatan pemerintahan
dan pelayanan masyarakat direncanakan pada :
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a. SBWP A : Blok A1, Blok A3, Blok A4;
b. SBWP B: Blok B1, Blok B2, Blok  B3, Blok B4,

Blok B5;
c. SBWP C : Blok C1, Blok C3, Blok C3, Blok C4;
d. SBWP D : Blok D1, Blok D3, Blok D4;
e. SBWP E : Blok E1, Blok E2; dan
f. SBWP F : Blok F1, Blok F2.

(3) Subzona perkantoran swasta (KT-2) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
pada Blok A3, Blok C3 dan Blok F2 yang meliputi
pengembangan kelompok kegiatan perkantoran
swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha
dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan
bentuk tunggal/renggang secara horizontal
maupun vertikal.

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 89

(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d dengan
luas 181,43 Ha (seratus delapan puluh satu koma
empat puluh tiga hektar), meliputi :
a. sub zona pendidikan (SPU-1);
b. sub zona transportasi (SPU-2);
c. sub zona pendukung pelabuhan (SPU 2-2)
d. sub zona kesehatan (SPU-3);
e. sub zona olah raga (SPU-4);
f. sub zona sosial budaya (SPU-5); dan
g. sub zona peribadatan (SPU-6).

(2) Sub zona pendidikan (SPU-1) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada
SBWP A (Blok A1, Blok A3, Blok A4); SBWP B (Blok
B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4, Blok B5); SBWP C
(Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4); SBWP D
(Blok D1, Blok D4); SBWP E (Blok E1, Blok E2);
SBWP F (Blok F1, Blok F2) dan SBWP G (Blok G1,
Blok G2), meliputi :
a. sub zona pendidikan berupa taman kanak-

kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
tersebar dikembangkan pada tiap
desa/kelurahan;
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b. sub zona pendidikan berupa sekolah
menengah pertama/Madrasah tsanawiyah
(MTs) atau sederajat;

c. sub zona pendidikan berupa sekolah
menengah atas/sekolah menengah kejuruan/
madrasah aliyah atau sederajat; dan

d. sub zona pendidikan berupa sekolah tinggi.
(3) Sub zona transportasi (SPU-2) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
pada SBWP A (Blok A1), SBWP E (Blok E2); SBWP
F (Blok F2) dan SBWP G (Blok G1) berupa fasilitas
transportasi angkutan darat.

(4) Sub zona pendukung pelabuhan (SPU 2.2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan pada SBWP A (Blok A1) dan SBWP
C (Blok C1) berupa fasilitas yang menunjang
kegiatan pelabuhan.

(5) Sub zona kesehatan (SPU-3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada
SBWP A (Blok A3); SBWP B (Blok B1, Blok B2,
Blok B2); SBWP C (Blok C4) dan SBWP G (Blok G1)
berupa fasilitas kesehatan yang dipergunakan
untuk masyarakat.

(6) Sub zona olahraga (SPU-4) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar pada
SBWP A (Blok A-1); SBWP B (Blok B1; Blok B2; B3;
B5); SBWP D (Blok  D1) dan SBWP E (Blok E2)
berupa sarana olahraga baik milik pemerintah
maupun swasta yang dapat digunakan oleh
masyarakat umum.

(7) Sub zona sosial budaya (SPU-5) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebar pada
SBWP B (Blok B2) dan SBWP C (Blok 1), dapat
direncanakan berupa balai warga dan gedung
pertemuan skala lingkungan.

(8) Sub zona peribadatan (SPU-6) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat
direncanakan berupa tempat peribadatan
maupun sarana penunjuangnya yang tersebar di
seluruh SBWP.
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Zona Industri

Pasal 90

(1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85 ayat (1) huruf e terdiri dari sub zona industri
kimia dasar (I-1) dan aneka industri (I-4) dengan
luas 269,90 Ha (dua ratus enam puluh sembilan
koma sembilan puluh hektar).

(2) Sub zona industri kimia dasar (I-1) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada SBWP A
(Blok A3).

(3) Rencana pengembangan subzona industri kimia
dasar yang dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. peningkatan sarana dan prasarana lingkungan

untuk mendukung kegiatan industri.
b. pengembangan dan pembangunan IPAL di

dalam zona industri.
c. pengembangan dan pembangunan kawasan

penyangga (RTH) kegiatan industri di dalam
zona industri minimal 10% dari luas kawasan
industri.

d. pengembangan dan peningkatan jaringan,
sarana dan prasarana trasnportasi.

e. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa
untuk mendukung kegiatan industri.

f. pengembangan dan pembangunan perumahan
atau permukiman untuk mendukung kegiatan
industri.

(4) Sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat pada SBWP A
(Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok A4); SBWP B
(Blok B4); SBWP D (Blok D1, Blok D4); SBWP F
(Blok F2) dan SBWP G (Blok G1).

(5) Rencana pengembangan subzona aneka industri
yang dimaksud pada ayat (4), meliputi :
a. Subzona Aneka Industri di BWP Banyuwangi

diarahkan dalam bentuk industri rumah
tangga.

b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
pendukung aneka industri yang ramah
lingkungan.
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Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 91

(1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1) huruf f, meliputi subzona
pertanian (PL-1) dan sub zona pariwisata (PL-3)
dengan luas 1.705,75 Ha (seribu tujuh ratus lima
koma tujuh puluh lima hektar).

(2) Sub zona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tersebar pada SBWP A (Blok  A3,
Blok A4); SBWP C  (Blok  C4, Blok C5); SBWP D
(Blok  D1, Blok D2, Blok D3, Blok D4, Blok D5);
SBWP E (Blok E2, Blok E3); SBWP F (Blok F2, Blok
F3) dan SBWP G (Blok G2) yang meliputi pertanian
tanaman pangan, holtikultura, perkebunan,
peternakan dan perikanan.

(3) Rencana pengembangan subzona pertanian (PL-1)
yang dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. pengembangan tanaman pangan.
b. pengembangan kawasan peruntukan

holtikultura
c. kawasan peruntukan perkebunan.
d. mendorong pembentukan sentra kawasan

pertanian.
e. pengembangan prasarana dan sarana

kawasan pertanian.
f. pengembangan fasilitas umum berupa sarana

pendidikan dan sarana pelayanan
pemerintahan.

(4) Sub zona pariwisata (PL-3) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tersebar pada SBWP A (Blok A1) dan
SBWP C (Blok C-).

(5) Rencana pengembangan subzona pariwisata (PL-3)
yang dimaksud pada ayat (4) ialah kegiatan wisata
rekreasi, wisata edukasi serta menunjang kegiatan
ekowisata.

Zona Khusus

Pasal 92

(1) Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85 ayat (1) huruf g meliputi subzona pertahanan
dan keamanan (KH-1) serta Kelistrikan (KH-4),
dengan luas 4,08 Ha (empat koma delapan
hektar).
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(2) Sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di
SBWP A (Blok A4); SBWP B (Blok B3, Blok B5) dan
SBWP G (Blok G2).

(3) Rencana pengembangan subzona pertahanan dan
keamanan ialah menyediakan pelayanan sarana
dan prasarana pendukung subzona pertahanan
dan keamanan

(4) Sub zona kelistrikan (KH-4) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  teletak pada SBWP D
yaitu Blok D2.

BAB VI

BLOK YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 93

Penetapan blok dan sub blok yang diprioritaskan
penangannya pada Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Banyuwangi dan penetapan Sub BWP yang
diprioritaskan penangannya pada Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi, meliputi :
a. rencana blok yang diprioritaskan penanganannya

pada Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang,
adalah sebagai berikut :
1. Blok 6 : merupakan prioritas utama penanganan

karena merupakan obyek strategis Kawasan
Pelabuhan Ketapang.

2. Blok 5 : merupakan prioritas kedua karena
merupakan perluasan obyek strategis yang
potensial dikembangkan lebih lanjut berkaitan
dengan meningkatnya permohonan izin
pembangunan pada blok bersangkutan.

3. Blok 2 : merupakan prioritas ketiga, dimana
terdapat pendukung utama kegiatan pelabuhan
berupa sarana angkutan orang dan barang
(stasiun kereta api dan terminal terpadu
intermoda), industri dan pergudangan yang
memiliki hubungan langsung dengan kegiatan
pelabuhan.
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4. Peta rencana Blok yang diprioritaskan
penanganannya pada Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang tercantum dalam Lampiran
XXXVI yang merupakan bagian tak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini.

b. Rencana Sub BWP yang diprioritaskan
penanganannya pada BWP Banyuwangi adalah
sebagian Sub BWP B dan sebagian Sub BWP C yang
meliputi :
1. Tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan

penanganannya adalah pengembangan fungsi
kawasan sebagai kawasan perdagangan dan
jasa.

2. Pengembangan fungsi zona meliputi:
a) pengembangan, penataan dan pengendalian

kawasan perdagangan dan jasa serta
kawasan perumahan dan permukiman;

b) pengembangan dan peningkatan kualitas
sistem transportasi;

c) penataan jalur pejalan kaki beserta
kelengkapannya;

d) kawasan pengendalian ketat terutama pada
jalan arteri;

e) pengembangan sarana pemerintahan dan
pelayanan umum berikut prasarana
lingkungan;

f) pengembangan dan pengendalian kegiatan di
sekitar RTH dan kawasan lindung.

3. Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), meliputi :
a) penataan kawasan secara lebih rinci dengan

penyusunan RTBL;
b) penataan kegiatan perdagangan-jasa;
c) pengendalian kualitas perkampungan;
d) penyediaan sarana dan prasarana;
e) pengembangan prasarana pejalan kaki;
f) penyediaan RTH; dan
g) penataan sirkulasi lalu lintas dan pengaturan

sistem perparkiran.
4. Peta Sub BWP yang diprioritaskan

penanganannya tercantum dalam Lampiran
XXXVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



152

BAB VII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN STRATEGIS PELABUHAN KETAPANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 94

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
terdiri dari indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan, indikasi sumber
pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan
waktu pelaksanaan.

(2) Indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan, meliputi :
a. pengembangan kawasan pelabuhan dan

terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS);
b. program pengembangan pelayanan

transportasi;
c. program pengembangan jaringan utilitas;
d. program pengembangan RTH;
e. program pelestarian kawasan lindung.

(3) Program penunjang, meliputi:
a. program pengembangan pembangunan;
b. program pengembangan pengelolaan

pembangunan;
c. program pengawasan dan penertiban

pembangunan;
d. program pengembangan sistem administrasi;
e. program pembinaan aparat pengelola

pembangunan.

Pasal 95

(1) Indikasi program utama merupakan penjabaran
kebijakan dan rencana pengembangan tata ruang
yang telah ditetapkan ke dalam program-program
pembangunan.

(2) Jangka waktu perencanaan program adalah 20
(dua puluh) tahun, yang dijabarkan dalam
program lima tahunan.
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(3) Dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) seluruh rencana struktur ruang, rencana
pola ruang dan rencana strategis dapat
diwujudkan, sehingga tujuan penataan ruang
kawasan pelabuhan Ketapang yang telah
ditetapkan dapat dicapai pada akhir tahun
perencanaan.

Pasal 96

(1) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana
pemerintah, pemerintah kabupaten, swasta,
kerjasama pemerintah - swasta, dan masyarakat.

(2) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari
pemerintah, pemerintah kabupaten, swasta dan
masyarakat.

(3) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat)
tahapan, yaitu :
a. tahap pertama, tahun 2016–2020,

diprioritaskan pada upaya peningkatan
berbagai kondisi esksisting, pengembangan
baru, peningkatan kapasitas dan kinerja
pelayanan;

b. tahap kedua, tahun 2021-2025, diprioritaskan
pada upaya peningkatan lebih lanjut,serta
peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan;

c. tahap ketiga, tahun 2026–2030, diprioritaskan
pada upaya peningkatan lebih lanjut kapasitas
dan kinerja pelayanan, serta beberapa
pemantapan; dan

d. tahap keempat, tahun 2031–2035,
diprioritaskan pada upaya pemantapan.

(4) Indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan, indikasi sumber pendanaan, indikasi
pelaksanaan kegiatan, dan waktu pelaksanaan
secara lebih rinci disajikan pada Lampiran
XXXVIII sampai Lampiran XXXIX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
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Bagian Kedua
Program Perwujudan Tata Ruang

Pasal 97

Program Perwujudan Tata Ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terdiri dari :
(1) Program perwujudan pola ruang pada kawasan

inti;
(2) Program perwujudan pola ruang pada kawasan

penyangga;
(3) Program Perwujudan Sistem Jaringan Pergerakan;

dan
(4) Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana.

Bagian Ketiga
Program Perwujudan Pola Ruang Pada Kawasan Inti

Pasal 98

Program perwujudan pola ruang pada kawasan inti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1),
terdiri dari :
a. Program Pembentukan Peraturan Daerah, yaitu

dengan kegiatan penetapan dan pengesahan RTR
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang;

b. Zona Industri dan pergudangan :
1. sosialisasi lokasi pemanfaatan ruang pada

industri dan pergudangan non kawasan di Blok
5;

2. pengendalian pembangunan industri dan
pergudangan non kawasan di Blok 5.

c. Zona Perdagangan dan Jasa :
1. rencana tata bangunan dan lingkungan di Blok

5 dan Blok 6;
2. pengendalian pembangunan perdagangan dan

jasa (khususnya hotel dan tempat wisata) di Blok
5 dan Blok 6.

d. Sub Zona Pelabuhan :
1. Pelabuhan Ketapang dan Tanjungwangi;
2. penyusunan Master Plan Pelabuhan dan TUKS

Sebagai Satu Kesatuan Terintegrasi di Ketapang
yang mencakup Blok 5 dan Blok 6;
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3. implementasi Master Plan Pelabuhan Ketapang
dan Tanjungwangi (melalui integrasi
pengembangan pelabuhan dan TUKS di
Ketapang) di Pelabuhan Ketapang dan
Tanjungwangi;

4. penyusunan RTBL Kawasan Pelabuhan di Blok
2, Blok 5 dan Blok 6;

5. pelaksanaan pembangunan fisik lingkungan
luar Kawasan Pelabuhan di Blok 2, Blok 5 dan
Blok 6.

e. Sub Zona Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
(TUKS) :
1. rencanapenataan TUKS di Blok 5 dan 6;
2. pelaksanaan pembangunan dermaga atau

terminal untuk kepentingan sendiri di Sub Blok
2-2, Sub Blok 2-3, Sub Blok 5-1, Sub Blok 5-2.

f. Sub Zona Sempadan Pantai :
1. rencana delineasi sempadan pantai di sepanjang

Pantai Timur Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang, kecuali kawasan pelabuhan, dermaga
dan gardu induk listrik;

2. rencana konservasi fungsi lindung pantai yang
telah mengalami kerusakan di sepanjang Pantai
Timur Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang,
kecuali kawasan pelabuhan, dermaga dan gardu
induk listrik.

g. Sub Zona Sempadan Sungai :
1. penyusunan Rencana Tindak Pengembangan

dan Pemeliharaan Kawasan Sungai di semua
sungai yang melewati wilayah perencanaan;

2. penyusunan Rencana Tindak (DED)
Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan
Sungai di sungai di sepanjang Pantai Timur
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang;

3. pembangunan prasarana dan sarana
normalisasi dan pelestarian sungai di sungai di
sepanjang Pantai Timur Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang.

h. Zona RTH :
1. pengendalian sabuk hijau di sekeliling tangki

LPG di TUKS terletak di perbatasan Kelurahan
Bulusan dan Kelurahan Klatak;
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2. pengendalian RTH di Sepanjang bawah jalur
SUTT.

i. Sub Zona Rawan Tsunami :
1. penentuan delineasi kawasan rawan tsunami di

Sepanjang pantai Timur Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang;

2. penyusunan Rencana Tindak Penanggulangan
Bahaya Tsunami di sepanjang pantai Timur
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang;

3. penyiapan jalur evakuasi di Jalur menuju
perbukitan.

j. Sub Zona Rawan Abrasi :
1. delineasi kawasan sempadan pantai
2. membuat bangunan pemecah ombak

k. Sub Zona Rawan Banjir:
1. persiapan normalisasi sungai dan saluran di

Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang;
2. normalisasi sungai dan saluran di Kawasan

Strategis Pelabuhan Ketapang;
3. persiapan pembuatan ponds termasuk

pembebasan lahan di Sub Blok 2-1;
4. pelaksanaan pembuatan ponds di Sub Blok 2-1.

l. Sub Zona Rawan Lahar
1. penyiapan jalur evakuasi;
2. menyediakan Tempat Evakuasi Aman.

Bagian Keempat
Program Perwujudan Pola Ruang

Pada Kawasan Penyangga

Pasal 99

Program perwujudan zona pada kawasan penyangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2),
terdiri dari :
a. Program Pembentukan Peraturan Daerah, yaitu

dengan kegiatan Penetapan dan pengesahan RTR
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang.

b. Zona Industri/ Pergudangan :
1. sosialisasi lokasi pemanfaatan ruang untuk

kawasan industri dan industri non kawasan di
Blok 1, Blok 2, Blok 3 dan Blok 4;

2. pembuatan master plan kawasan industri di Sub
Blok 2-1;
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3. penyusunan DED kawasan industri di Sub Blok
2-1;

4. pembebasan lahan di Sub Blok 2-1;
5. pengembangan kawasan industri di Sub Blok 2-

1.
c. Zona Perdagangan dan Jasa :

1. rencana tata bangunan dan lingkungan di Blok
2;

2. rencana pengembangan pasar lingkungan di
Sub Blok 2-1;

3. penyusunan DED pasar lingkungan di Sub
Blok 2-1;

4. pembangunan pasar lingkungan di Sub Blok 2-
1.

d. Zona Sarana Pelayanan Umum:
1. Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik :

a) rehabilitasi Puskesmas di Sub Blok 1-2, dan
Sub Blok 2-3;

b) rencana pembangunan Rumah Sakit
Pelabuhan diSub Blok 2-1;

c) rencana DED Rumah Sakit Pelabuhan di Sub
Blok 2-1;

d) pembangunan RS Pelabuhan di Blok 2-1.

2. Sub Zona Sarana Pendidikan :
a) rehabilitasi fasilitas pendidikan Sekolah

Dasar yang ada;
b) rehabilitasi fasilitas pendidikan Sekolah

Lanjutan Pertama yang ada;
c) rehabilitasi fasilitas pendidikan Sekolah

Menengah Atas yang ada;
d) rehabilitasi fasilitas pendidikan Sekolah

Menengah Atas yang ada.
3. Sub Zona Sarana Peribadatan dengan kegiatan

pemeliharaan dan Perbaikan fasilitas
peribadatan.

4. Sub Zona Sarana Kebudayaan, Hiburan dan
Rekreasi :
1. pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana

kebudayaan, hiburan dan rekreasi yang ada;
2. perencanaan dan pengadaan fasilitas sarana

kebudayaan, hiburan dan rekreasi di
perkotaan.

5. Sub Zona Sarana Olah Raga :
a) rehabilitasi fasilitas olah raga yang ada;
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b) perencanaan pengadaan dan pengendalian
jalur hijau perkotaan.

6. Sub Zona Terminal Intermoda :
a) sinkronisasi Master Plan Terminal Intermoda

dengan rencana tata ruang di Sub Blok 2-2;
b) penyusunan Analisa Dampak Lalu Lintas di

Sub Blok 2-2;
c) pembebasan lahan di Sub Blok 2-2;
d) pembuatan DED Terminal Intermoda di Sub

Blok 2-2;
e) pembuatan gambar kerja Terminal Intermoda

di Sub Blok 2-2;
f) pembangunan Terminal Intermoda di Sub

Blok 2-2.

7. Sub Zona Stasiun Kereta Api :
a) rencana Pengembangan Stasiun Kereta Api di

Sub Blok 2-2;
b) perluasan Stasiun Kereta Api di Sub Blok 2-

2.

8. Sub Zona Terminal Kargo :
a) Pembuatan Master Plan Terminal Kargo di

Sub Blok 1-2;
b) penyusunan Analisa Dampak Lalu lintas di

Sub Blok 1-2;
c) pembuatan DED Terminal Kargo di Sub Blok

1-2;
d) pembuatan gambar kerja Terminal Intermoda

di Sub Blok 1-2;
e) pembangunan Terminal Kargo di Sub Blok 2-

2.
e. Sub Zona Sempadan Pantai :

1. rencana delineasi sempadan pantai di sepanjang
Pantai Timur Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang, sebelah Utara;

2. rencana konservasi fungsi lindung pantai yang
telah mengalami kerusakan di sepanjang Pantai
Timur Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang,
sebelah Utara.

f. Sub Zona Sempadan Sungai :
1. penyusunan Rencana Tindak Pengembangan

dan Pemeliharaan Kawasan Sungai di seluruh
sungai yang melewati wilayah perencanaan;
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2. penyusunan Rencana Tindak (DED)
Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan
Sungai di seluruh sungai yang melewati
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang;

3. pembangunan prasarana dan sarana
normalisasi dan pelestarian sungai di seluruh
sungai yang melewati Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang;

4. pengendalian sempadan sungai dari kegiatan
pembangunan fisik, di seluruh sungai yang
melewati Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang.

g. Sub Zona Sabuk Hijau :
1. pengendalian sabuk hijau di sekeliling kawasan

industri di Sub Blok 2-1;
2. pengendalian RTH bawah SUTT di Blok 1 dan

Blok 3.

h. Zona Lain dengan kegiatan pengendalian hutan
produksi dari kegiatan pembangunan di Blok 1.

i. Zona Perumahan :
1. sosialisasi zona yang diizinkan untuk

pembangunan perumahan di Blok 1, Blok 2, Blok
3, Blok 4;

2. pembangunan perumahan oleh pengembang dan
masyarakat di Blok 1, Blok 2, Blok 3 dan Blok 4.

j. Sub Zona Rawan Tsunami :
1. penentuan delineasi kawasan rawan tsunami di

sepanjang Pantai Timur Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang;

2. penyusunan Rencana Tindak Penanggulangan
Bahaya Tsunami di sepanjang pantai Timur
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang;

3. penyiapan jalur evakuasi di jalur menuju
perbukitan.

k. Sub Zona Rawan Banjir :
1. persiapan normalisasi sungai dan saluran di

Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang;
2. normalisasi sungai dan saluran diKawasan

Strategis Pelabuhan Ketapang;
3. persiapan pembuatan ponds termasuk

pembebasan lahan di Sub Blok 2-1;
4. pelaksanaan pembuatan ponds di Sub Blok 2-1.
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l. Sub Zona Rawan Longsor :
1. penentuan delineasi kawasan rawan longsor di

perbukitan di sebelah Utara dan Barat Laut
wilayah perencanaan yang mempunyai lereng
>40% (empat puluh perseratus);

2. penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan
Pemeliharaan Kawasan Rawan Longsor di
perbukitan di sebelah Utara dan Barat Laut
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang yang
mempunyai lereng >40% (empat puluh
perseratus);

3. penertiban bangunan tak berizin yang berlokasi
di kawasan rawan longsor di perbukitan di
sebelah Utara dan Barat Laut Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang yang mempunyai lereng
>40% (empat puluh perseratus).

m. Sub Zona Rawan Lahar :
1. penyiapan jalur evakuasi;
2. menyediakan Tempat Evakuasi Aman.

Bagian Kelima
Program Perwujudan Sistem Jaringan Pergerakan

Pasal 100

Program Perwujudan Sistem Jaringan Pergerakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), teridri
dari :
a. Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk

Penetapan dan pengesahan RTR Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang;

b. rencana peningkatan jalan :
1. peningkatan Jl. Gatot Subroto-Jl. Raya

Banyuwangi Situbondo:
a) pembuatan rencana pelebaran Jl. Gatot

Subroto-Jl. Raya Banyuwangi Situbondo di
sepanjang Jl. Gatot Subroto-Jl. Raya
Banyuwangi Situbondo;

b) pembebasan lahan di sepanjang kiri kanan Jl.
Gatot Subroto-Jl. Raya Banyuwangi
Situbondo di sepanjang kiri kanan Jl. Gatot
Subroto-Jl. Raya Banyuwangi Situbondo
yang terkena rencana pelebaran jalan;
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2. pelaksanaan pelebaran Jl. Gatot Subroto-Jl.
Raya Banyuwangi Situbondo.

3. Jl. Lingkar Barat :
a) pembuatan rencana pelebaran Jalan Lingkar

Barat untuk meningkatkan akses Jalan
Lingkar Barat ke rencana jaringan Jalan
Bebas Hambatan (TOL);

b) pembebasan lahan di sepanjang kiri kanan
Jl. Lingkar Barat;

c) pelaksanaan pelebaran Jalan Lingkar Barat.

4. Jalan lokal berupa pelebaran jalan antar
lingkungan permukiman.

c. Rencana pembangunan jalan baru berupa rencana
Pembangunan jalan (sepanjang bawah SUTT) di
Sub Blok 1-2; 3-1; dan Sub Blok 3-2 :
1. penyusunan DED pembangunan jalan baru di

Sub Blok 1-2; 3-1; dan Sub Blok 3-2;
2. pembebasan lahan di Sub Blok 1-2; 3-1; dan Sub

Blok 3-2;
3. pelaksanaan pembangunan jalan baru di Sub

Blok 1-2; 3-1; dan Sub Blok 3-2;
4. perencanaan dan pembangunan jalan

lingkungan permukiman.

Bagian Keenam
Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 101

Program Perwujudan Sistem jaringan Prasarana
sbagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), terdiri
dari :
a. Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk

penetapan dan pengesahan RTR Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang;

b. Pengembangan sistem jaringan energi :
1. meningkatkan kapasitas daya serta

penambahan jaringan bar;
2. pembangunan jaringan listrik SUTM dari Gardu

Induk Banyuwangi ke Gardu Induk Wongsorejo
lewat jl. Gatot Subroto di jl. Gatot Subroto-jl.
Raya Banyuwangi-Situbondo;

3. pengamanan dan pemeliharaan gardu induk
listrik yang menghubungkan kabel laut pulau
jawa-pulau bali di sub Blok 5-1.
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c. Pengembangan penyediaan air bersih :
1. Penelitian potensi sumber air bersih di sungai-

sungai atau sumber air permukaan di sekitar
wilayah perencanaan;

2. Sosialisasi pembatasan dan pelarangan secara
bertahap penggunaan sumur artesis di kawasan
strategis pelabuhan ketapang.

d. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi :
1. Penyusunan peraturan menara secara bersama

dan pengaturan jarak dengan bangunan
terdekat dan peningkatkan pelayanan
telekomunikasi;

2. Pengembangan jaringan terrestrial yang
menggunakan sistem kabel.

e. Sistem pengelolaan air limbah, sampah dan
drainase :
1. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah

(ipal) industri;
2. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah

(ipal) domestik untuk perkantoran, sarana
pelayanan umum, perdagangan; menggunakan
biofilter anaerob dan aerob;

3. Pengadaan kontainer sampah di kawasan
strategis pelabuhan ketapang;

4. Rencana penyediaan prasarana pembuangan
sampah di kawasan strategis pelabuhan
ketapang;

5. Rencana pemindahan tps dari desa bulusan;
6. Studipengembangan jaringan drainase;
7. Rehabilitasi jaringan drainase yangtelah ada dan

pengembangan sistem drainase baru;
8. Pembangunan prasarana saluran drainase di

kawasan pengembangan baru;
9. Normalisasi saluran drainase.

f. Penyediaan sistem prasarana untuk sub zona
rawan bencana pada :
1. Rencana sistem evakuasi Sub Zona Rawan

Bencana Tsunami.
2. Rencana sistem evakuasi Sub Zona Rawan

Tanah Longsor.
3. Bangunan pemecah ombak pada Sub Zona

Rawan Abrasi.
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4. Bangunan ponds dan evakuasi pada Sub Zona
Rawan Banjir.

5. Rencana sistem evakuasi Sub Zona Rawan
Lahar.

Bagian Ketujuh
Indikasi Sumber Pendanaan

Pasal 102

(1) Dana yang diperlukan untuk membiayai program-
program pembangunan dan pemeliharaan dapat
berasal dari pemerintah kabupaten (APBD
Kabupaten), pemerintah pusat (APBN), swasta,
perusahaan negara/daerah, hibah atau bantuan
luar negeri, pinjaman swasta dari luar negeri,
kerjasama pemerintah-swasta, dan masyarakat.

(2) Pengelolaan aset hasil kerjasama pemerintah-
swasta dilakukan sesuai kesepakatan yang
menguntungkan pemerintah berdasarkan analisa
kelayakan ekonomi dan finansial.

Bagian Kedelapan
Indikasi Pelaksana Kegiatan

Pasal 103

Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari satuan kerja
perangkat pemerintah kabupaten, pemerintah
provinsi, dan pemerintah pusat, serta swasta,
pemerintah bersama swasta, dan masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BANYUWANGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 104

Ketentuan pemanfaatan ruang Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi meliputi:
a. perwujudan rencana pola ruang;
b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
c. perwujudan BWP yang diprioritaskan

penanganannya.
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Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 105

(1) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a,
meliputi :
a. rencana zona lindung; dan
b. rencana zona budidaya.

(2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. penetapan zona lindung Perkotaan

Banyuwangi;
b. penetapan dan penataan kawasan

perlindungan setempat di seluruh BWP
Banyuwangi;

c. pengembangan, mengoptimalkan dan
pemeliharaan RTH Perkotaan Banyuwangi
untuk peningkatan kualitas lingkungan
perkotaan Banyuwangi;

d. penetapan dan penataan kawasan suaka alam
dan cagar budaya di seluruh BWP Banyuwangi;
dan

e. perlindungan dan penanganan zona rawan
bencana.

(3) penetapan dan penataan kawasan perlindungan
setempat di seluruh BWP Banyuwangi :
a. penetapan kawasan sempadan pantai pada

Blok A1, Blok C1, Blok C5, Blok E3 dan Blok
G2;

b. pelestarian kawasan sempadan pantai pada
Blok Blok A1, Blok C1, Blok C5, Blok E3 dan
Blok G2;

c. pengendalian kawasan sempadan pantai dari
alih fungsi lahan pada Blok A1, Blok C1, Blok
C5, Blok E3 dan Blok G2;

d. perlindungan kawasan sempadan pantai dari
alih fungsi lahan pada Blok A1, Blok C1, Blok
C5, Blok E3 dan Blok G2;

e. penetapan kawasan sempadan sungai pada
Blok A1, Blok A3, Blok A4, Blok B1, Blok B2,
Blok B5, Blok C1, Blok C2, Blok C4, Blok C5,
Blok D1, Blok D3, Blok D4, Blok D5, Blok E1,
Blok E2, Blok E3, Blok F1, Blok F2, Blok F3
dan Blok G2;
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f. pelestarian kawasan sempadan sungai pada
Blok A1, Blok A3, Blok A4, Blok B1, Blok B2,
Blok B5, Blok C1, Blok C2, Blok C4, Blok C5,
Blok D1, Blok D3, Blok D4, Blok D5, Blok E1,
Blok E2, Blok E3, Blok F1, Blok F2, Blok F3
dan Blok G2;

g. pengendalian kegiatan di sekitar kawasan
sempadan sungai pada Blok A1, Blok A3, Blok
A4, Blok B1, Blok B2, Blok B5, Blok C1, Blok
C2, Blok C4, Blok C5, Blok D1, Blok D3, Blok
D4, Blok D5, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok
F1, Blok F2, Blok F3 dan Blok G2;

h. perlindungan kawasan sempadan sungai dari
alih fungsi lahan pada Blok A1, Blok A3, Blok
A4, Blok B1, Blok B2, Blok B5, Blok C1, Blok
C2, Blok C4, Blok C5, Blok D1, Blok D3, Blok
D4, Blok D5, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok
F1, Blok F2, Blok F3 dan Blok G2;

i. penataan dan pengendalian kegiatan di sekitar
zona perlindungan setempat di seluruh zona
perlindungan setempat; dan

j. pengelolaan zona perlindungan setempat.
(4) Pengembangan, mengoptimalkan dan

pemeliharaan RTH Perkotaan Banyuwangi untuk
peningkatan kualitas lingkungan perkotaan
Banyuwangi :
a. penetapan kawasan ruang terbuka hijau hutan

kota pada sempadan pantai berada di Blok A1,
Blok C1, Blok C5, Blok E3 dan Blok G2;

b. penetapan kawasan ruang terbuka hijau pada
sempadan sungai pada Blok A1, Blok A3, Blok
A4, Blok B1, Blok B2, Blok B5, Blok C1, Blok
C2, Blok C4, Blok C5, Blok D1, Blok D3, Blok
D4, Blok D5, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok
F1, Blok F2, Blok F3 dan Blok G2;

c. penetapan kawasan ruang terbuka hijau
sempadan rel kereta api pada Blok A2, Blok A3,
Blok A4, Blok B4, Blok B5, Blok D2, Blok D3,
Blok D5, Blok F2 dan Blok F3;

d. penetapan kawasan ruang terbuka hijau pada
sempadan SUTT pada Blok B4, Blok D1, Blok
D2, Blok D3 dan Blok D4;
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e. penetapan kawasan ruang terbuka hijau jalur
hijau pada koridor Jl. Yos Sudarso, Jl. Basuki
Rahmat, Jl. PB. Sudirman, Jl. Ahmad Yani, Jl.
Adi Sucipto, Jl. S. Parman, Jl. Brawijaya, Jl.
Gajah Mada, Jl. Raden Wijaya, Jl. R. Suprapto,
Jl. Agus Salim, Jl. Teratai, Jl. Wijaya Kusuma,
Jl. Mawar, Jl. Jaksa Agung Suprapto, Jl. HOS
Cokroaminoto, Jl. MH. Thamrin, Jl. DI.
Panjaitan, Jl. Sayuwiwit, Jl. Jogopati, Jl.
Banterang, Jl. Nusantara, Jl. RA. Kartini, Jl.
Kapten Piere Tendean, Jl. Dr. Sutomo, Jl. KH.
Wachid Hasyim, Jl. Veteran, Jl. Susuit Tubun,
Jl. Kpten Ilyas, Jl. Letkol Istiqlah, Jl. MT.
Haryono, Jl. Kolonel Sugiono, Jl. Letjend.
Sutoyo, Jl. Brigjen Katamso, Jl Kepiting dan
pada ruas jalan lokal serta jalur hijau
pedestrian (ruang pejalan kaki), jalur hijau
pulau jalan dan median jalan tersebar di
seluruh Sub BWP;

f. penetapan kawasan ruang terbuka hijau
taman kota dan taman lingkungan
kecamatan/kelurahan/desa tersebar di
seluruh Sub BWP;

g. penetapan RTH pemakaman pada Blok A1,
Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4,
Blok B5, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D3,
Blok E2, Blok F1, Blok F3 dan Blok G2;

h. pengembangan dan penataan RTH pekarangan
pada zona perumahan, perdagangan-jasa,
perkantoran dan sarana pelayanan umum;

i. pengembangan dan penataan RTH taman kota
dan RTH taman lingkungan pada setiap
RT/RW; Desa/Kelurahan; Kecamatan atau
Kota;

j. pengembangan dan penataan RTH fungsi
tertentu yaitu sempadan pantai pada Blok A1,
Blok C1, Blok C5, Blok E3 dan Blok G2;

k. pengembangan dan penataan RTH fungsi
tertentu yaitu sempadan sungai pada Blok A1,
Blok A3, Blok A4, Blok B1, Blok B2, Blok B5,
Blok C1, Blok C2, Blok C4, Blok C5, Blok D1,
Blok D3, Blok D4, Blok D5, Blok E1, Blok E2,
Blok E3, Blok F1, Blok F2, Blok F3 dan Blok
G2;
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l. pengembangan dan penataan RTH fungsi
tertentu pemakaman pada Blok A1, Blok A3,
Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4, Blok B5,
Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok E2, Blok F1,
Blok F3 dan Blok G2;

m. pengembangan dan penataan RTH fungsi
tertentu yaitu sempadan rel kereta api pada
Blok A2, Blok A3, Blok A4, Blok B4, Blok B5,
Blok D2, Blok D3, Blok D5, Blok F2 dan Blok
F3;

n. pengembangan dan penataan RTH fungsi
tertentu yaitu sepmadan SUTT dan SUTET
pada Blok B4, Blok D1, Blok D2, Blok D3 dan
Blok D4; dan

o. pengembangan dan penataan RTH jalur hijau
pada koridor Jl. Yos Sudarso, Jl. Basuki
Rahmat, Jl. PB. Sudirman, Jl. Ahmad Yani, Jl.
Adi Sucipto, Jl. S. Parman, Jl. Brawijaya, Jl.
Gajah Mada, Jl. Raden Wijaya, Jl. R. Suprapto,
Jl. Agus Salim, Jl. Teratai, Jl. Wijaya Kusuma,
Jl. Mawar, Jl. Jaksa Agung Suprapto, Jl. HOS
Cokroaminoto, Jl. MH. Thamrin, Jl. DI.
Panjaitan, Jl. Sayuwiwit, Jl. Jogopati, Jl.
Banterang, Jl. Nusantara, Jl. RA. Kartini, Jl.
Kapten Piere Tendean, Jl. Dr. Sutomo, Jl. KH.
Wachid Hasyim, Jl. Veteran, Jl. Susuit Tubun,
Jl. Kpten Ilyas, Jl. Letkol Istiqlah, Jl. MT.
Haryono, Jl. Kolonel Sugiono, Jl. Letjend.
Sutoyo, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Kepiting dan
pada ruas jalan lokal serta jalur hijau
pedestrian (ruang pejalan kaki), jalur hijau
pulau jalan dan median jalan tersebar di
seluruh Sub BWP;.

(5) Penataan dan pengendalian kegiatan pada cagar
budaya di BWP Banyuwangi :
a. penetapan cagar budaya di BWP

Banyuwangi;dan
b. penataan dan pengendalian kegiatan serta

intensitas bangunan pada kawasan cagar
budaya pada Blok A1, Blok B2, Blok C1, Blok
C2 dan Blok C4.
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(6) Penataan dan pengendalian kegiatan pada
kawasan rawan bencana alam di seluruh BWP
Banyuwangi :
a. penetapan kawasan rawan bencana alam di

BWP Banyuwangi;
b. penataan dan pengendalian kegiatan serta

intensitas bangunan, pendalaman volume
drainase dan perbaikan daerah tangkapan air
pada kawasan rawan bencana banjir pada Blok
A1, Blok A2, Blok A3, Blok A4, Blok B1, Blok
B2, Blok B3, Blok B5, Blok C1, Blok C2, Blok
C3, Blok C4, Blok C5, Blok D3, Blok D4, Blok
D5, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok F1, Blok
F2, Blok F3, Blok G1 dan Blok G2;

c. mempertahankan bentukan alami pesisir
sebagai pelindung alam dari bencana tsunami
pada Blok A1, Blok C1, Blok C2, Blok C4, Blok
C5, Blok E2, Blok E3, Blok G1 dan Blok G2;

d. penataan dan pengendalian kegiatan serta
intensitas bangunan pada kawasan rawan
bencana alam letusan gunung berapi pada
Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok A4, Blok B5,
Blok C4, Blok D1, Blok D2, Blok D3, Blok D4,
Blok D5, Blok E1, Blok E2, Blok E3, Blok F1
dan Blok F2;

e. sosialisasi pencerdasan mitigasi bencana dan
sistem peringatan dini pada masyarakat
seluruh BWP Banyuwangi;

f. penyusunan revisi dokumen rencana
penanggulangan bencana;

g. pemetaan risiko bencana BWP Banyuwangi;
h. pengadaan sistem informasi pemetaan

bencana di BWP Banyuwangi;
i. penilaian kerusakan pasca bencana di BWP

Banyuwangi;
j. penetapan rencana dan prosedur evakuasi di

BWP Banyuwangi;
k. penyediaan infrastruktur kedaruratan di BWP

Banyuwangi;
l. penggalangan dan penyaluran bantuan

ekonomi di BWP Banyuwangi;
m. pembangunan infrastruktur yang mengalami

kerusakan di BWP Banyuwangi;
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n. perbaikan perumahan akibat bencana
alam/sosial di BWP Banyuwangi; dan

o. pengembangan dan penetapan jalur dan titik
evakuasi pada masing-masing wilayah yang
berada pada kawasan rawan bencana alam di
BWP Banyuwangi.

(7) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. pengembangan kegiatan perumahan dan

permukiman di seluruh BWP Banyuwangi;
b. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa

untuk meningkatkan fungsi BWP Banyuwangi
sebagai Ibukota Kabupaten Banyuwangi;

c. pengembangan kompleks perkantoran
pemerintahan kabupaten di BWP Banyuwangi;

d. menetapkan sub zona perkantoran swasta;
e. pengembangan zona sarana pelayanan umum

untuk mengoptimalkan fungsi dan peran BWP
Banyuwangi;

f. pengembangan dan penataan zona industri
yang berwawasan linkungan di BWP
Banyuwangi;

g. menetapkan sub zona pertanian BWP
Banyuwangi; dan

h. menetapkan zona peruntukan khusus BWP
Banyuwangi.

(8) Pengembangan kegiatan perumahan dan
permukiman di seluruh BWP Banyuwangi :
a. penyediaan kawasan perumahan dan

permukman di BWP Banyuwangi;
b. pengembangan perumahan kepadatan tinggi

pada Blok A1, Blok A3, Blok B1, Blok B2, Blok
B3, Blok B4, Blok B5, Blok C1, Blok C2, Blok
C3, Blok C4, Blok C5, Blok E1, Blok D3, Blok
D4, Blok E1, Blok E2, Blok E3 dan Blok F1;

c. pengembangan perumahan kepadatan sedang
pada Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok A4, Blok
B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4, Blok B5, Blok
C3, Blok C4, Blok C5, Blok D1, Blok D2, Blok
D3, Blok D4, Blok D5, Blok E2, Blok E3, Blok
F1, Blok F2, Blok F3, blok G1 dan blok G2;

d. pengembangan perumahan kepadatan rendah
pada Blok A4, Blok B4 dan Blok G1;
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e. peningkatan infrastruktur permukiman di
BWP Banyuwangi;

f. pengendalian pengembangan perumahan
dengan kewajiban penyediaan sarana,
prasarana dan utilitas perumahan yang
memadai; dan

g. pengendalian perumahan dan permukiman di
sekitar zona lindung, industri dan
perdagangan-jasa di BWP Banyuwangi.

(9) Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa
untuk meningkatkan fungsi BWP Banyuwangi
sebagai Ibukota Kabupaten Banyuwangi :
a. pengembangan perdagangan dan jasa yang

terintegrasi dengan kegiatan permukiman di
BWP Banyuwangi, dapat berupa pasar
lingkungan, sentra PKL atau pasar desa;

b. pengembangan perdagangan dan jasa tunggal
(K-1) yang melayani kegiatan perdagangan jasa
skala lokal-kabupaten pada Blok A1, Blok A3,
Blok B3, Blok B4, Blok B5, Blok C1, Blok C2,
Blok C3, Blok D1, Blok D2, Blok E2, Blok F1,
Blok F2, Blok F3 dan Blok G2;

c. pengembangan perdagangan dan jasa deret (K-
3) yang melayani kegiatan skala lokal-
kabupaten pada Blok A1, Blok A2, Blok A3,
Blok A4, Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok B4,
Blok B5, Blok C1, Blok C2, Blok C3, Blok C4,
Blok C5, Blok D1, Blok D2, Blok E1, Blok E2,
Blok E3, Blok F1, Blok F3, bBok G1 dan Blok
G2;

d. pengembangan prasarana lingkungan yang
menunjang kegiatan perdagangan dan jasa di
BWP Banyuwangi;

e. penataan perdagangan dan jasa informal yang
tersebar di seluruh BWP Banyuwangi; dan

f. peningkatan fungsi dan kualitas fisik
bangunan perdagangan dan jasa yang telah
ada di BWP Banyuwangi

(10) Pengembangan kompleks perkantoran
pemerintahan pemerintahan kabupaten
Banyuwangi :
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a. pengembangan sub zona perkantoran
pemerintahan kabupaten sesuai kebutuhan
pada kawasan perkantoran pemerintah pada
Blok A1, Blok A3, Blok A4, Blok B1, Blok B2,
Blok B3, Blok B4, Blok B5, Blok C1, Blok C3,
Blok C2, Blok C3, Blok C4, Blok D1, Blok D3,
Blok D4, Blok E1, Blok E2, Blok F1 dan Blok
F2;

b. penyediaan prasarana pendukung sub zona
perkantoran pemerintahan kabupaten antara
lain : jalur pejalan kaki, RTH, penerangan
jalan, parkir, tempat sampah dan
peresapan/pengalihan air; dan

c. peningkatan kualitas bangunan perkantoran
pemerintahan yang sudah ada di BWP
Banyuwangi.

(11) Menetapkan sub zona perkantoran swasta :
a. mengarahkan sub zona perkantoran swasta

pada Blok C3 dan Blok F2; dan
b. penataan dan pengendalian sub zona dan

kegiatan perkantoran swasta yang menyebar
disekitar jalan arteri atau lokasi lainnya.

(12) Pengembangan zona sarana pelayanan umum
untuk mengoptimalkan fungsi dan peran BWP
Banyuwangi :
a. penyediaan sarana pelayanan umum di BWP

Banyuwangi;
b. pemenuhan kebutuhan prasarana lingkungan

penunjang sarana pelayanan umum di BWP
Banyuwangi;

c. peningkatan kualitas sarana pelayanan umum
yang telah ada di BWP Banyuwangi;

d. pengembangan sarana pendidikan dini sesuai
kebutuhan di BWP Banyuwangi;

e. pengembangan sarana pendidikan dasar dan
sederajat sesuai kebutuhan di BWP
Banyuwangi;

f. pengembangan sarana pendidikan menengah
pertama dan sederajat sesuai kebutuhan di
BWP Banyuwangi;

g. pengembangan sarana pendidikan menengah
ke atas dan sederajat sesuai kebutuhan di BWP
Banyuwangi;
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h. pengembangan sarana pendidikan tinggi di
BWP Banyuwangi;

i. pengembangan sarana kesehatan sesuai
kebutuhan di BWP Banyuwangi;

j. pengembangan sarana dan prasarana
transportasi dan pendukungnya pada Blok A1,
Blok B5, Blok C1, Blok E2, Blok F2 dan Blok
G1;

k. pengembangan sarana olahraga sesuai dengan
kebutuhan di BWP Banyuwangi;

l. pengembangan sarana sosial-budaya sesuai
dengan kebutuhan di BWP Banyuwangi;

m. pengembangan sarana peribadatan sesuai
dengan kebutuhan di BWP Banyuwangi;

n. pemerataan sarana pelayanan umum di
seluruh BWP Banyuwangi; dan

o. peningkatan kualitas sarana pelayanan umum
yang telah ada di BWP Banyuwangi.

(13) Pengembangan dan penataan zona industri yang
berwawasan lingkungan di BWP Banyuwangi :
a. penetapan industri kimia dasar yang

berwawasan lingkungan pada Blok A3;
b. penetapan kawasan aneka industri yang

berwawasan lingkungan pada Blok A1, Blok
A2, Blok A3, Blok A4, Blok B4, Blok D1, Blok
D2, Blok D4, Blok F2 dan Blok G1;

c. penyediaan IPAL kawasan industri oleh pihak
industri di BWP Banyuwangi;

d. pengembangan penyangga kawasan industri di
dalam kawasan industri di BWP Banyuwangi;

e. pengembangan kegiatan pendukung zona
industri yaitu kegiatan perumahan,
perdagangan dan jasa, serta sarana pelayanan
umum yang lokasinya berdekatan dengan zona
industri di BWP Banyuwangi; dan

f. pengembangan prasarana lingkungan
penunjang zona industri.

(14) Menetapkan zona peruntukan lainnya BWP
Banyuwangi :
a. penetapan kawasan pertanian tersebar pada

Blok  A3, Blok A4, Blok  C4, Blok C5, Blok  D1,
Blok D2, Blok D3, Blok D4, Blok D5, Blok E2,
Blok E3, Blok F-2, Blok F-3, dan Blok G-2;



173

b. pengembangan peruntukan lahan pertanian
untuk  tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan perikanan;

c. mendorong pembentukan sentra kawasan
pertanian;

d. pengembangan prasarana dan sarana
penunjang kawasan pertanian;

e. pengendalian alih fungsi lahan pertanian,
kecuali hanya diperbolehkan untuk
pengembangan fasilitas umum berupa jaringan
jalan, sarana pendidikan dan sarana
pelayanan pemerintahan;

f. Penetetapan subzona pariwisata pada Blok A1
dan Blok C5; dan

g. pengembangan subzona pariwisata diarahkan
pada kegiatan wisata rekreasi, wisata edukasi
serta menunjang kegiatan ekowisata.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 106

Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b, meliputi :
a. perwujudan sistem jaringan pergerakan :

1. pengembangan jalan arteri primer meliputi
Jalan Yos Sudarso – Jalan Basuki Rahmad
yang menghubungkan Kota Surabaya-
Banyuwangi;

2. pengembangan jalan kolektor primer  meliputi
Jalan PB. Sudirman – Jalan Ahmad Yani –
Jalan Adi Sucipto – Jalan S. Parman dan Jalan
Raya Banyuwangi – Rogojampi yang
menghubungkan Kabupaten Jember -
Banyuwangi;

3. pengembangan Jalan Lingkar Barat Perkotaan
Banyuwangi menjadi jalan kolektor primer
meliputi Jalan R. Suprapto – Jalan Raden
Wijaya - Jalan Hayam Wuruk – Jalan Gajah
Mada – Jalan Brawijaya;
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4. pengembangan jalan kolektor yang
menghubungkan antar kelurahan/desa
dan/atau antar SBWP di BWP Banyuwangi;

5. pengembangan jalan lokal primer dan
sekunder di BWP Banyuwangi;

6. pengembangan jalan lingkungan yang
mengikuti perkembangan kavling bangunan di
BWP Banyuwangi;

7. penataan trayek angkutan penumpang dan
barang;

8. penyediaan lahan parkir pada fasilitas
perdagangan dan jasa, perkantoran dan
pelayanan umum (off street);

9. penyediaan lahan untuk pengembangan jalur
kereta api ganda; dan

10. pengembangan dan penataan jalur pejalan
kaki atau pedestrian pada seluruh koridor
jalan perkotaan  yang berada di zona
perdagangan dan jasa, zona perkantoran,  zona
pendidikan dan zona pelayanan kesehatan;
dan

11. menetapkan jalur bersepeda khusus terutama
pada taman kota, sarana olah raga dan sarana
peayanan umum lainnya.

b. Perwujudan sistem jaringan energi/ kelistrikan :
1. pengamanan area sekitar SUTT beserta

sempadannya pada Blok B4, Blok D1, Blok D2,
Blok D3 dan Blok D4;

2. pengembangan  jaringan  SUTM pada kawasan
baru yang akan dikembangkan;

3. pengembangan jaringan Saluran Udara
Tegangan Rendah (SUTR) meliputi seluruh
jalan Perkotaan Banyuwangi;

4. pengembangan jaringan listrik pada kawasan
yang sudah terlayani yang meliputi upaya
pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan
pelayanan listrik; dan

5. pembangunan penerangan jalan yang meliputi
seluruh jalan di Perkotaan Banyuwangi,
khususnya pada jalur-jalur utama dan daerah
rawan kecelakaan.
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c. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi :
1. peningkatan pelayanan telekomunikasi pada

kawasan – kawasan komersial, industri dan
fasilitas pelayanan umum serta kawasan
permukiman di BWP Banyuwangi;

2. pengembangan jaringan telekomunikasi
berupa jaringan kabel telepon (termasuk
jaringan kabel fiber optic) di seluruh BWP
Banyuwangi;

3. pengembangan jaringan telekomunikasi beruta
Base Transfer Station (BTS) sebagai BTS
bersama pada SBWP A, SBWP B, SBWP C,
SBWP D, SBWP E, SBWP F dan SBWP G.

d. Perwujudan sistem jaringan air minum :
1. pengembangan jaringan pipa sekunder di

sepanjang jalan arteri/jalan utama yang
melalui SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP D,
SBWP E, SBWP F dan SBWP G;

2. peningkatan pelayanan jaringan yang ada
melalui penambahan jaringan baru pada
kawasan yang akan dikembangkan khususnya
pada permukiman baru dan pada daerah padat
penduduk dan pada kawasan yang belum
terlayani di seluruh BWP Banyuwangi;

3. rehabilitasi jaringan yang telah ada untuk
peningkatan distribusi air serta pada daerah di
sekitar jalan penghubung di BWP Banyuwangi;

4. pengembangan sumber air bersih agar
meningkatkan produksi dan pengendalian
tingkat kebocoran di BWP Banyuwangi;

5. pemeliharaan jaringan pipa transmisi dan
distribusi di seluruh BWP Banyuwangi;

6. penyediaan bak penampung air pada setiap
SBWP di BWP Banyuwangi;

7. pengaturan dan penetapan sistem pengelolaan
sumber air secara terencana dan profesional
oleh pemerintah sehingga tidak dieksploitasi
secara bebas oleh pihak lain dalam rangka
melindungi kelestarian, kualitas dan kuantitas
sumber air di BWP Banyuwangi;

8. perlindungan terhadap sumber-sumber mata
air dan daerah resapan air; dan
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9. pengembangan sumber air baku lainnya untuk
pemenuhan kebutuhan air minum, antara lain:
air baku air sungai, dan lainnya.

e. Perwujudan sistem jaringan drainase :
1. perbaikan saluran drainase;
2. pembangunan drainase baru pada kawasan

yang belum memiliki saluran drainase serta
kawasan yang akan dikembangkan; dan

3. pemantapan sistem drainase sesuai hirarkinya
sebagai sistem primer, sekunder dan tersier.

f. Perwujudan sistem jaringan air limbah :
1. pengembangan pengelolaan air limbah dengan

menggunakan sistem setempat (on site) dan
terpusat (off site);

2. penyediaan MCK umum pada kawasan
permukiman dengan kepadatan tinggi;

3. penyediaan tangki septik dan sumur resapan
pada kawasan permukiman dengan kepadatan
rendah hingga sedang;

4. pemantauan yang ketat pada perusahaan
industri yang berpotensi melakukan
pencemaran di BWP Banyuwangi;

5. pemantauan yang ketat pada perusahaan
perdagangan dan jasa yang berpotensi
melakukan pencemaran di BWP Banyuwangi;

6. pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja pada SBWP C;

7. pengembangan IPAL Komunal untuk
perumahan yang juga memiliki kegiatan
industri rumah tangga pada SBWP B dan
SBWP C; dan

8. penyusunan dokumen masterplan sistem
pengolahan air limbah di BWP Banyuwangi.

g. Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem
persampahan di BWP Banyuwangi :
1. pengembangan dan penambahan tempat

Pengelolaan Sampah Sementara (TPS) pada
SBWP B, SBWP C, SBWP D, SBWP E dan SBWP
F;

2. pengembangan dan penambahan Depo pada
SBWP A, SBWP B, SBWP C dan SBWP F;
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3. peningkatan kualitas sarana dan prasarana
persampahan terutama pada zona perumahan,
perdagangan-jasa, sarana pelayanan umum,
industri dan pariwisata di BWP Banyuwangi;

4. pengembangan sistem persampahan 4R
melalui studi lanjutan khususnya bagi zona
perumahan di BWP Banyuwangi;

5. pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis
Masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi
pengolahan sampah 3R di BWP Banyuwangi;
dan

6. penyusunan dokumen masterplan
persampahan BWP Banyuwangi.

h. Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana :
1. pengembangan jaringan evakuasi bencana

tsunami pada SBWP A, SBWP B, SBWP C,
SBWP E, SBWP F dan SBWP G;

2. titik kumpul untuk evakuasi bencana Tsunami
berada di SBWP A, SBWP B, SBWP F dan SBWP
G;

3. pengembangan jaringan evakuasi bencana
Banjir Terletak di SBWP A, SBWP B, SBWP C,
SBWP E, SBWP F, dan SBWP G;

4. titik kumpul untuk evakuasi bencana banjir
terletak di SBWP A, SBWP B, SBWP C, SBWP
E, SBWP F dan SBWP G;

5. pengembangan jaringan evakuasi bencana
gunung berapi terketak di SBWP A, SBWP C,
SBWP D, SBWP E dan SBWP F; dan

6. titik kumpul evakuasi bencana gunung berapi
berada pada SBWP A, SBWP C, SBWP D, SBWP
E dan SBWP F.

Bagian Keempat
Perwujudan Bagian Wilayah Perkotaan

Banyuwangi Yang Diprioritaskan
Penanganannya

Pasal 107

Perwujudan BWP Banyuwangi yang diprioritaskan
penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
104 ayat (1) huruf c, meliputi :
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a. penataan kawasan perdagangan-jasa yaitu subzona
perdagangan-jasa pada Blok B1, Blok B2, Blok B3,
Blok C1, Blok C2, Blok C3;

b. penataan kawasan permukiman yaitu subzona
perumahan kepadatan tinggi pada Blok B1, Blok
B2, Blok B3, Blok C1, Blok C2, Blok C3;

c. perlindungan kawasan sempadan sungai yaitu sub
zona perlindungan setempat sempadan sungai pada
sungai pada Blok B1, Blok B2, Blok C1 dan Blok C2;

d. perlindungan dan pengendalian intensitas
bangunan cagar budaya yaitu sub zona suaka alam
dan cagar budaya pada Blok B2 dan Blok C1;

e. penyusunan RTBL di sepanjang koridor jalan
Basuki Rahmat – jalan Panglima Sudirman – jalan
Ahmad Yani yang melalui Blok B1, Blok B2, Blok
B3, Blok C1, Blok C2, Blok C3; dan

f. peningkatan kualitas dan pelayanan prasarana
lingkungan yang sesuai dengan standar pelayanan
sekaligus sebagai antisipasi untuk menjaga kualitas
lingkungan pada kawasan yang cepat berkembang
pada Blok B1, Blok B2, Blok B3, Blok C1, Blok C2,
Blok C3.

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 108

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
disusun untuk mewujudkan tertib tata ruang dan
agar pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai
dengan Rencana Penataan Ruang Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan
Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :
a. ketentuan peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
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c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
d. ketentuan pemberian sanksi; dan
e. peranserta masyarakat.

Bagian Kedua
Ketentuan Peraturan Zonasi

Pasal 109

(1) Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a
merupakan ketentuan peraturan zonasi Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang dan Rencana Detail
Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi digunakan sebagai acuan untuk
menyusun peraturan zonasi dalam rencana-
rencana rinci tata ruang, yang meliputi Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan dan Rencana
Detail Enginering Desain (DED).

(2) Ketentuan peraturan zonasi Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang dan Rencana Detail Tata
Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi,
meliputi :
a. ketentuan jenis kegiatan dan penggunaan

lahan;
b. ketentuan zoning teks dan zoning map;
c. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
d. ketentuan Persyaratan Prasarana Minimum;
e. Ketentuan Pelaksanaan;
f. Ketentuan Tambahan; dan
g. Ketentuan Khusus.

Bagian Ketiga
Ketentuan Peraturan Zonasi

Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
Dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Paragraf 1
Ketentuan Jenis Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 110

(1) Ketentuan mengenai jenis kegiatan dan
penggunaan lahan pada Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a, diatur berupa
zona dan sub zona sebagai berikut :
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a. jenis penggunaan perumahan berupa zona
perumahan, terdiri dari :
1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi,

kode R-2.;
2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang,

kode R-3; dan
3. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah,

kode R-4.
b. jenis penggunaan perdagangan dan jasa

berupa zona perdagangan dan jasa, terdiri
dari :
1. Sub Zona Perdagangan dan Jasa tingkat

regional dan kota, kode K-4;
2. Sub Zona Perdagangan dan Jasa tingkat

local, kode K-5; dan
3. Sub Zona Rekreasi Pantai, kode K-6.

c. jenis penggunaan industry berupa zona
industri/pergudangan, terdiri dari :
1. Zona Industri Rumah Tangga, kode I-3.
2. Sub Zona Industri/pergudangan non

kawasan; kode I-5; dan
3. Sub Zona Industri kawasan, kode I-6;
4. Sub Zona Pergudangan kawasan, kode I-7;

d. jenis penggunaan sarana pelayanan umum
berupa zona sarana pelayanan umum, terdiri
dari :
1. Sub Zona Pendidikan, kode SPU-1;
2. Sub Zona Kesehatan, kode SPU-2;
3. Sub Zona Kantor dan Bangunan Umum,

kode SPU-7;
4. Sub Zona Gardu Induk Listrik; kode SPU-8;

dan
5. Sub Zona Ponds, kode SPU-9.

e. jenis penggunaan khusus berupa zona
khusus, terdiri dari :
1. Sub Zona Pelabuhan, kode KH-1;
2. Sub Zona Terminal/Dermaga Untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS), kode KH-2;
3. Sub Zona Terminal Kargo, kode KH-3;
4. Sub Zona Terminal Terpadu, kode KH-4;
5. Sub Zona Stasiun Kereta Api, kode KH-5;

dan
6. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan,

kode KH-6.
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f. jenis penggunaan Ruang Terbuka Hijau berupa
zona RTH,terdiri dari :
1. Sub Zona RTH SUTT, kode RTH-1;
2. Sub Zona RTH Sabuk Hijau, kode RTH-2;
3. Sub Zona RTH Sempadan Kereta Api, kode

RTH-3; dan
4. Sub Zona RTH Kebun, kode RTH-4.

g. jenis penggunaan konservasi berupa zona
perlindungan setempat, terdiri dari :
1. Sub Zona Sempadan Pantai, kode PS-1; dan
2. Sub Zona Sempadan Sungai, kode PS-2.

h. jenis penggunaan peruntukan lain berupa zona
peruntukan lain atau zona lain, terdiri dari :
1. Sub Zona Pertanian dengan kode PL-1; dan
2. Sub Zona Hutan Produksi dengan kode

PL-2.
(2) Ketentuan mengenai jenis kegiatan  dan

penggunaan lahan pada Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a, diatur berupa
zona dan sub zona sebagai berikut :
a. jenis penggunaan perumahan berupa zona

perumahan, terdiri dari :
1. Sub zona perumahan kepadatan tinggi,

dengan kode R-2;
2. Sub zona perumahan kepadatan sedang,

dengan kode R-3; dan
3. Sub zona perumahan kepadatan rendah,

dengan kode R-4.
b. jenis penggunaan perdagangan dan jasa, zona

perdagangan dan jasa, terdiri dari :
1. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal,

dengan kode K-1; dan
2. Sub zona subzona perdagangan dan jasa

deret, dengan kode K-3.
c. jenis penggunaan perkantoran berupa zona

perkantoran, terdiri dari :
1. Sub zona perkantoran pemerintah, dengan

kode  KT-1; dan
2. Sub zona perkantoran swasta, dengan kode

KT-2.
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d. jenis penggunaan sarana pelayanan umum
berupa zona sarana pelayanan umum, terdiri
dari :
1. Sub zona pendidikan, dengan kode SPU-1;
2. Sub zona transportasi, dengan kode SPU-2;
3. Sub zona sarana pendukung pelabuhan,

dengan kode SPU-2.2;
4. Sub zona kesehatan, dengan kode SPU-3;
5. Sub zona olah raga, dengan kode SPU-4;
6. Sub zona sosial budaya, dengan kode SPU-

5; dan
7. subzona peribadatan, dengan kode SPU-6.

e. jenis penggunaan industri berupa zona
industri, terdiri dari :
1. Sub zona  industri  kimia  dasar,  dengan

kode I-1; dan
2. Sub zona aneka industri, dengan kode I-4;

f. jenis penggunaan peruntukan lainnya berupa
zona peruntukan lain, terdiri dari :
1. Sub zona  pertanian, dengan kode PL-1; dan
2. Sub zona pariwisata, dengan kode PL-3;

g. jenis penggunaan khusus berupa zona zona
khusus, terdiri dari :
1. Sub peratahan dan keamanan, dengan kode

KH-1; dan
2. Sub zona kelistrikan, dengan kode KH-4;

(3) Ketentuan pengaturan jenis kegiatan dan
penggunaan lahan pada  zona  dan sub zona
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. kegiatan yang diizinkan (I);
b. diizinkan bersyarat (B);
c. diizinkan terbatas (T); dan
d. tidak diizinkan atau dilarang (X).

(4) Pengaturan jenis kegiatan pada zona dan sub zona
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan
pada Lampiran XL dan jenis kegiatan pada zona
dan sub zona Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditunjukkan pada Lampiran XLI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
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Paragraf 2
Ketentuan Zoning Text dan Zoning Map

Pasal 111

(1) Ketentuan zoning teks dan zoning maps
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2)
huruf b merupakan aturan penggunaan lahan
pada masing-masing zona meliputi :
a. aturan penggunaan pada zona perumahan;
b. aturan penggunaan pada zona perdagangan

dan jasa;
c. aturan penggunaan pada zona industri;
d. aturan penggunaan pada zona sarana

pelayanan umum;
e. aturan penggunaan pada zona khusus;
f. aturan penggunaan pada zona RTH;
g. aturan penggunaan pada zona perlindungan

setempat; dan
i. aturan penggunaan pada zona lain.

(2) Ketentuan aturan penggunaan lahan pada setiap
zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
penggunan lahan yang diizinkan, diizinkan
bersyarat, diizinkan terbatas dan tidak diizinkan
atau dilarang pada zona Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang dan Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi;

(3) Ketentuan zoning teks dan zoning maps
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
ditunjukkan pada Lampiran XLII dan ketentuan
zoning teks dan zoning maps Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi ditunjukkan pada
Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 112

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2)
huruf c, meliputi ketentuan mengenai rencana
Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH)
dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada zona
dan sub zona.
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(2) Rencana Intensitas Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang,
ditunjukkan pada Lampiran XLIV dan Intensitas
Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Perkotaan
ditunjukkan pada Lampiran XLV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Paragraf 4
Ketentuan Persyaratan Prasarana Minimum

Pasal 113

(1) Ketentuan persyaratan prasarana minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2)
huruf d meliputi ketentuan mengenai persyaratan
jalan, persyaratan jalur pedestrian, persyaratan
parkir, dan persyaratan utilitas yang terdiri dari
listrik, air bersih, telekomunikasi, drainase,
sampah, limbah domestik dan limbah industri
serta ketentuan mengenai persyaratan
penanggulangan kebakaran pada zona budidaya
dan zona lindung.

(2) Ketentuan persyaratan prasarana minimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang
ditunjukkan pada Lampiran XLVI dan ketentuan
persyaratan prasarana minimum Bagian Wilayah
Perkotaan ditunjukkan pada Lampiran XLVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 114

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (2) huruf e meliputi
pengaturan pemberian insentif dan disinsentif,
penggunaan lahan yang tidak sesuai dan arahan
sanksi.
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(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang ditunjukkan pada Lampiran XLVIII dan
Ketentuan Pelaksanaan Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi ditunjukkan pada
Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Ketentuan Tambahan

Pasal 115

(1) Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (2) huruf f meliputi
ketentuan pada zona lindung dan zona budidaya
pada Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi.

(2) Ketentuan tambahan pada Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjukkan pada Lampiran XLV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Ketentuan Khusus

Pasal 116

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (2) huruf g untuk Kawasan
Strtaegis Pelabuhan Ketapang meliputi ketentuan
mengenai industri non kawasan, kawasan
industri, perumahan yang dibangun pengembang,
lebar perkerasan jalan, pusat pelayanan umum,
tanah berlereng, rekreasi pantai, sempadan
pantai, perdagangan dan jasa, Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS), dan Penetapan
Ketentuan Peraturan Zonasi.

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (2) huruf g untuk Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi meliputi ketentuan pada
zona lindung dan zona budidaya Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi.
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(3) Ketentuan khusus untuk Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditunjukkan pada Lampiran XLVI
dan Ketentuan Khusus untuk Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang pada Lampiran XLVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Ketentuan Perubahan Peraturan Zonasi

Pasal 117

(1) Perubahan peraturan zonasi dapat berupa
perubahan penggunaan lahan, perubahan
intensitas pemanfaatan lahan, perubahan
ketentuan tata massa bangunan, perubahan
ketentuan prasarana minimum, atau perubahan
lainnya yang masih ditoleransi tanpa
menyebabkan perubahan keseluruhan zona/blok
dan sub zona/sub blok.

(2) Perubahan kecil yang kurang dari 10% (sepuluh
perseratus) fungsi subzona yang ditetapkan dan
tidak mengubah pola ruang (zoning map) wilayah
perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati.

(3) Perubahan besar yang lebih dari 10% (sepuluh
perseratus) fungsi sub zona yang ditetapkan dan
mengubah sebagian pola ruang (zoning map)
wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh
gubernur.

Pasal 118

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Zonasi
Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang dan Peraturan
Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi dapat
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
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Bagian Keempat
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 119

(1) Ketentuan perizinan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2)
huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang
berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan
ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan
rencana pola ruang Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Rencana Detail Tata Ruang Bagian
Wilayah Perkotaan Banyuwangi yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan perizinan pemanfaatan ruang
bertujuan untuk :
a. menjamin pemanfaatan ruang yang sesuai

dengan rencana tata ruang Kawasan Strategis
pelabuhan Ketapang, standar, dan kualitas
minimal penataan ruang yang telah
ditetapkan; dan

b. melindungi kepentingan umum.
(3) Perizinan pemanfaatan ruang meliputi :

a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin-izin lainnya berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.
(4) Arahan perizinan di Kawasan Strategis Pelabuhan

Ketapang Banyuwangi dan Rencana Detail Tata
Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi,
adalah :
a. perizinan harus dilakukan secara bertahap

sesuai ketentuan, tidak boleh dilakukan secara
bersamaan (parallel).

b. sebelum izin keluar, pemilik bangunan,
developer atau investor dilarang melakukan
kegiatan di lapangan. Pada dasarnya kegiatan
dapat dilakukan sesudah memiliki izin yang
diperlukan.
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c. dalam rangka pengendalian perizinan harus
memenuhi persyaratan, yaitu :
1. prosedur harus benar, tidak ada prosedur

yang terlewatkan atau diloncati. Izin untuk
melakukan kegiatan harus lengkap dan
benar sesuai ketentuan yang berlaku.

2. substansi atau materi suatu kegiatan yang
akan dikendalikan (misalnya pembangunan
industri, perumahan, hotel, dan lainnya)
harus jelas, lengkap dan tidak multi tafsir

(5) Tata cara perizinan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman
pada Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Jenis Perizinan Pemanfaatan Ruang

Pasal 120

(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119 ayat (3) huruf a diwajibkan bagi perusahaan
yang akan melakukan investasi yang berdampak
besar terhadap lingkungan sekitar.

(2) Izin prinsip diberikan oleh suatu badan bagi
pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

(3) Bagi pemohon yang melakukan investasi tidak
berdampak besar terhadap lingkungan, tidak
memerlukan izin prinsip dan dapat langsung
mengajukan permohonan izin lokasi.

Pasal 121

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
ayat (3) huruf b diberikan kepada perusahaan yang
sudah mendapat persetujuan penanaman modal
untuk memperoleh tanah yang diperlukan.

(2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya
mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus
diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.

(4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus
diberitahukan kepada masyarakat setempat.
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(5) Penolakan permohonan izin lokasi harus
diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-
alasannya.

Pasal 122

(1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3)
huruf c berupa izin yang diberikan kepada
perusahaan berbadan hukum dan masyarakat
untuk kegiatan usaha dalam pemanfaatan ruang
dengan ketentuan meliputi :
a. jenis kegiatan pembangunan dan/atau

kegiatan usaha yang dalam pemanfaatan
tanahnya dapat menimbulkan dampak pada
struktur ruang serta berdampak pada
ekonomi, sosial dan lingkungan sekitarnya;
dan

b. setiap jenis kegiatan yang dikenakan izin
penggunaan pemanfaatan memiliki batas
minimal usaha sesuai ketentuan peraturan
daerah dan peraturan bupati yang telah
ditetapkan.

(2) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
salah satu persyaratan untuk proses permohonan
izin mendirikan bangunan.

Pasal 123

(1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 119 ayat (3) huruf d diberikan
berdasarkan surat penguasaan tanah,  rencana
tata ruang wilayah kabupaten, Rencana Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang Banyuwangi,
peraturan zonasi, dan persyaratan teknis
lainnya.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang akan
melaksanakan pembangunan fisik harus
mendapatkan izin mendirikan bangunan.

(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan
pembangunan fisik selesai.
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(4) Setiap orang atau badan hukum yang
melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki
izin mendirikan bangunan akan dikenakan
sanksi.

(5) Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah
disetujui wajib dimohonkan kembali secara
tertulis kepada Badan/Dinas yang menangani
tata ruang dan/atau bangunan.

(6) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak
apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan,
ketentuan KDB, KLB, KDH, GSB, ketinggian
bangunan, yang diatur dalam rencana tata ruang
beserta persyaratan yang ditentukan, atau lokasi
yang dimohon dalam keadaan sengketa.

(7) Pemerintah kabupaten dapat mencabut izin
mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan
apabila terdapat penyimpangan dalam
pelaksanaannya.

(8) Terhadap orang atau badan hukum yang akan
memanfaatkan ruang suatu kawasan dikenakan
retribusi izin mendirikan bangunan.

(9) Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan
ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, penggunaan,
ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan,
dan biaya pengukuran.

Paragraf 3
Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Ruang

Pasal 124

(1) Tata cara pemberian izin prinsip adalah sebagai
berikut :
a. pemohon mengajukan permohonan kepada

instansi yang ditentukan dengan melengkapi
semua persyaratan;

b. badan/dinas yang menangani tata ruang
dan/atau bangunan mengevaluasi
permohonan yang dimaksud dan membuat
keputusan menerima atau menolak
permohonan;
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c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan
izin prinsip oleh instansi yang ditentukan;

d. setelah menerima izin prinsip pemohon harus
melaporkannya pada pemerintah kabupaten
untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada
masyarakat;

e. apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian
besar pemilik tanah menolak maka pemerintah
kabupaten memberikan laporan dan saran
pada instansi yang ditentukan; dan

f. atas saran bupati, instansi yang ditentukan
dapat meninjau kembali izin prinsip tersebut.

(2) Tata cara pemberian izin lokasi adalah sebagai
berikut :
a. pemohon mengajukan permohonan kepada

instansi yang ditentukan dengan melengkapi
semua persyaratan;

b. instansi yang ditentukan mempersiapkan
perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait
untuk dibahas dan dikoreksi;

c. apabila usulan berdampak penting maka
usulan tersebut dilakukan uji publik;

d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat
terhadap perubahan rencana, akan dilakukan
penyesuaian rencana; dan

e. setelah menerima izin lokasi, pemohon
melaporkannya kepada pemerintah kabupaten
untuk dilakukan sosialisasi kepada
masyarakat setempat.

(3) Tata cara pemberian izin penggunaan tanah
adalah sebagai berikut :
a. pemohon mengajukan permohonan kepada

instansi yang ditentukan dengan melengkapi
semua persyaratan;

b. instansi yang ditentukan mempersiapkan
perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait
untuk dibahas dan dikoreksi;

c. apabila usulan berdampak penting maka
usulan tersebut dilakukan uji publik; dan
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d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat
terhadap perubahan rencana, akan dilakukan
penyesuaian rencana.

(4) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan
adalah sebagai berikut :
a. pemohon mengajukan permohonan kepada

pemerintah kabupaten dengan melengkapi
semua persyaratan;

b. apabila usulan berdampak penting maka
usulan tersebut dilakukan uji publik;dan

c. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat
terhadap perubahan rencana, akan dilakukan
penyesuaian rencana.

Bagian Kelima
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 125

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c berupa
insentif adalah merupakan perangkat atau upaya
untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang,
sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk
mencegah, membatasi pertumbuhan, atau
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

dan Disinsentif

Pasal 126

(1) Bentuk insentif dapat berbentuk :
a. Penyediaan data dan informasi peluang

investasi;
b. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas

kepentingan umum;
c. Pemberian bantuan teknis;
d. Percepatan pemberian perizinan;
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e. Pemberian insentif fiskal maupun non fiskal;
dan

f. Pemberian penghargaan kepada masyarakat
dan swasta.

(2) Pemberian disinsentif dapat berbentuk :
a. Pemberian denda;
b. Memperketat izin pembangunan;
c. Pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
d. Pengenaan kompensasi.

(3) Tata cara pemberian insentif dilakukan melalui :
a. penetapan bagian wilayah kabupaten yang

didorong atau dipercepat pertumbuhannya
dan penetapan insentif yang diberikan kepada
pelaku pembangunan, baik individu maupun
badan usaha;

b. menetapkan bentuk insentif yang akan
diberikan pada kawasan-kawasan yang sudah
ditetapkan pada ayat (2) huruf a, seperti
kemudahan pengurusan ijin, pembebasan
biaya ijin mendirikan  bangunan, dan
pengurangan pajak; dan

c. penetapan jangka waktu pemberian insentif
kepada pelaku pembangunan atau pelaku
pemanfaatan ruang.

(4) Tata cara pengenaan disinsentif dilakukan
melalui :
a. penetapan bagian wilayah kabupaten yang

dibatasi pertumbuhan atau pemanfaatan
ruangnya, dan penetapan pengenaan
diinsentif terhadap bentuk pemanfaatan
ruang yang dibatasi/dilarang; dan

b. menetapkan bentuk disinsentif yang akan
diberlakukan untuk setiap bentuk pemanfaatan
ruang yang dibatasi, seperti pengenaan pajak
yang tinggi, biaya perijinan yang tinggi,
pembatasan intensitas pemanfaatan ruang,
dan berkewajiban menyediakan prasarana
lingkungan.

(5) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) akan diatur secara tersendiri
dalam Peraturan Bupati.
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Bagian Keenam
Ketentuan Pemberian Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 127

(1) Arahan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 ayat (2) huruf d berupa
pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan
ruang dalam rangka untuk mewujudkan tertib
tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-
undangan bidang penataan ruang;

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa sanksi administratif, sanksi
perdata dan sanksi pidana.

(3) Pengenaan sanksi  dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten.

(4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai
sanksi administratif meliputi :
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah; dan
b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan tanah,
dan izin mendirikan bangunan yang diberikan
oleh pejabat berwenang.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang
untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan
Peraturan Daerah ini.

(6) Pelanggaran pemanfaatan ruang yang dapat
dikenai sanksi pidana adalah pemanfaatan ruang
yang dilakukan dengan merubah fungsi dan
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang, yang mengakibatkan
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan
barang atau mengakibatkan kematian orang.

Paragraf 2
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 128

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran
penataan ruang berupa :
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a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. penolakan izin;
g. pembatalan izin;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

Pasal 129

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 huruf a dilakukan melalui penerbitan
surat peringatan tertulis dari pejabat yang
berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang, yang berisi :
a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran

pemanfaatan ruang beserta bentuk
pelanggarannya;

b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-
tindakan yang diperlukan dalam rangka
penyesuaian pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang wilayah dan/atau
ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang
berlaku; dan

c. batas waktu maksimal yang diberikan untuk
melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.

(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3
(tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama,

pejabat yang berwenang melakukan penertiban
kedua yang memuat penegasan terhadap hal-
hal sebagaimana dimuat dalam surat
peringatan pertama;

b. pelanggar  mengabaikan peringatan kedua,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban
ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-
hal sebagaimana dimuat dalam surat
peringatan pertama dan kedua; dan
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c. pelanggar  mengabaikan peringatan pertama,
peringatan kedua, dan peringatan ketiga,
pejabat yang berwenang melakukan penerbitan
surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat
berupa penghentian kegiatan sementara,
penghentian sementara pelayanan umum,
penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan
izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda
administratif.

Pasal 130

(1) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 huruf b dilakukan melalui
penerbitan surat perintah penghentian kegiatan
sementara dari pejabat yang berwenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan
ruang yang berisi :
a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran

pemanfaatan ruang beserta bentuk
pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita
acara evaluasi;

b. peringatan kepada pelanggar untuk
menghentikan kegiatan sementara sampai
dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk
mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan
dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang dan/atau
ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang
berlaku;

c. batas waktu  maksimal yang diberikan kepada
pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri
melakukan penghentian sementara kegiatan dan
melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang;
dan

d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian
kegiatan sementara secara paksa apabila
pelanggar mengabaikan surat perintah.

(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah
penghentian kegiatan sementara, pejabat yang
berwenang melakukan penertiban dengan
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi
penghentian sementara secara pakasa terhadap
kegiatan pemanfaatan ruang.
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(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban sengan memberitahukan kepada
pelanggar mengenai pengenaan sanksi
pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan
akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh
aparat penertiban.

(4) Berdasarkan surat keputusan pegenaan sanksi,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban,
melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan
ruang secara paksa.

(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan,
pejabat yang berwenang melakukan pengawasan
agar kegiatan pemanfaatan ruang yang
dihentikan tidak beroperasi kembali sampai
dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk
menyesesuaikan pemanfaatan ruang dan/atau
ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang
berlaku.

Pasal 131

Penghentian sementara pelayanan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c
dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian

sementara pelayanan umum dari pejabat yang
berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang, yang berisi :
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran

pemanfaatan ruang beserta bentuk
pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita
acara evaluasi;

2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam
rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis
pemanfaatan ruang yang berlaku;

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada
pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri
melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang;

4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian
sementara pelayanan umum apabila pelanggar
mengabaikan surat pemberitahuan; dan
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5. apabila pelanggar mengabaikan surat
pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang
berwenang melakukan penertiban dengan
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi
penghentian sementara pelayanan umum
kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-
jenis pelanan umum yang akan diputus.

b. pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban dengan memberitahukan kepada
pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan
kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera
dilakukan tindakan penertiban oleh aparat
penertiban;

c. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban
melakukan penghentian sementara pelayanan
umum yang akan diputus;

d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah
kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk
menghentikan pelayanan kepada pelanggar,
disertai penjelasan secukupnya;

e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan
pelayanan kepada pelanggar; dan

f. pengawasan terhadap penerapan sanksi
penghentian sementara pelayanan umum
dilakukan untuk memastikan tidak terdapat
pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan
pelanggar memenuhi kewajibannya untuk
menyesuaikan pemanfaatan ruangnnya dengan
rencana tata ruang dan ketentuan teknis
pemanfaatan ruang yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Peranserta Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 132

Peranserta masyarakat dalam penataan ruang di
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat
(2) huruf e, dilakukan antara lain melalui :
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan

ruang.



199

Paragraf 2
Bentuk Peranserta Masyarakat

Pasal 133

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana
tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132
huruf a, dapat berupa :
a. memberikan masukan mengenai :

1. penentuan arah pengembangan wilayah;
2. potensi dan masalah pembangunan;
3. perumusan rencana tata ruang; dan
4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.

b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan
rencana tata ruang; dan

c. melakukan kerja sama dengan pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau sesama unsur
masyarakat.

Pasal 134

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b,
dapat berupa :
a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang

sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata
ruang yang telah ditetapkan;

b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan
pemanfaatan ruang;

c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian,
dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan
ruang;

d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian
dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang
udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan
pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk
pencapaian tujuan penataan ruang;

f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan
kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;

g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian;
dan

h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah
atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan merugikan.
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Pasal 135

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 132 huruf c, dapat berupa :
a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi,

perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta
pengenaan sanksi;

b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan
kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang
yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar
pelayanan minimal di bidang penataan ruang;

c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang
berwenang dalam hal menemukan kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata
ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi
kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan,
tidak memenuhi standar pelayanan minimal
dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat
dalam penyelenggaraan penataan ruang;

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat
publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang; dan

e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau
penghentian pembangunan yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat
yang berwenang.

Pasal 136

(1) Peranserta masyarakat di bidang penataan ruang
dapat disampaikan secara langsung dan/atau
tertulis.

(2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.

(3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit
kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Dalam rangka meningkatkan peranserta
masyarakat, Pemerintah Daerah membangun
sistem informasi dan dokumentasi penataan
ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat.
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(5) Pelaksanaan tata cara peranserta masyarakat
dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 137

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan
wewenang untuk melaksanakan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan

meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang penataan
ruang agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan di bidang penataan
ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang penataan ruang;

d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan
dokumen–dokumen lain berkenaan tindak
pidana di bidang penataan ruang;

e. melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang penataan ruang;
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g. menyuruh berhenti dan atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana di bidang penataan ruang;

i. memanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang penataan ruang menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 138

(1) setiap orang atau badan usaha yang melakukan
kegiatan pemanfaatan ruang tanpa memiliki
perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) diancam
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pelanggaran.

(3) setiap orang yang memanfaatkan ruang yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga
mengakibatkan perubahan fungsi ruang,
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan
barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi
pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
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(4) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah kejahatan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 139

(1) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Rencana
Detail Tata Ruang  Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi dapat ditinjau kembali minimal 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang
berkaitan dengan bencana alam skala besar yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan dan/atau perubahan batas dan/atau
wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-
Undang, evaluasi/revisi rencana detail tata ruang
zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan
dengan penataan ruang daerah yang telah ada
dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah

dikeluarkan dan telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;

b. setiap orang atau badan usaha akan
mendirikan bangunan dan izin usaha harus
mengajukan izin pemanfataan ruang
disesuaikan dengan ketentuan zona
peruntukannya dalam Peraturan Daerah ini;
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c. setiap orang atau badan usaha telah memiliki
izin mendirikan bangunan dan/atau izin
usaha sebelum Peraturan Daerah ini
ditetapkan tidak dikenakan ketentuan sesuai
Peraturan Daerah ini, kecuali orang atau
badan usaha tersebut akan melakukan
perpanjangan izin usaha, perubahan jenis
usaha  dan pengembangan luas bangunan
dikenakan ketentuan peraturan zona
peruntukannya sesuai Peraturan Daerah ini.

(3) Dengan telah ditetapkannya kawasan-kawasan
lindung melalui Peraturan Daerah ini, maka :
a. untuk kegiatan budidaya yang telah ada

dinilai dapat mengganggu dan merusak fungsi
lindung kawasan dan/atau dapat
mengakibatkan konversi kawasan berfungsi
lindung, harus dilakukan penertiban dan
penghentian kegiatan budidaya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

b. untuk kegiatan budidaya khusus yang telah
ada dan berada di kawasan lindung yang tidak
mengganggu fungsi lindung kawasan, pada
prinsipnya kegiatan budidaya dapat
diteruskan dengan pengawasan dan
pengendalian sesuai ketentuan peraturan
perundangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan
penataan ruang yang telah ada, tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 142

Peraturan pelaksanaan atas Pearaturan daerah ini
ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.
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Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 15 Agustus 2016
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi,

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, TAHUN 2016 NOMOR 11
NOMOR REGISTER 185-6/2016

Bag.Hukum
Typewriter
Ttd.

Bag.Hukum
Typewriter
Ttd.
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS PELABUHAN KETAPANG BANYUWANGI

DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BANYUWANGI

TAHUN 2016 – 2036

UMUM

Pembangunan di Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang dan di
Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Banyuwangi perlu diarahkan pada
pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna
dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas
ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya
kesejahteraan umum, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan;
pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dapat mengakibatkan
penurunan kualitas pemanfaatan ruang dan ketidakseimbangan
struktur dan fungsi ruang sehingga perlu ditata dengan baik;

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 65 beserta penjelasannya,
disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh
pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat, baik dalam
penyusunan rencana tata ruang, dalam pemanfaatan ruang maupun
sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik perseorangan maupun
koperasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan rencana tata ruang serta partisipasi dalam
pengendalian pemanfaatan ruang;

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang dan Kawasan
Perkotaan BWP Banyuwangi perlu ditetapkan sebagai dasar untuk
menerbitkan perizinan pembangunan di Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Kawasan Perkotaan BWP Banyuwangi.

Kawasan Strategis Pelabuhan Ketapang dan Bagian Wilayah
Perkotaan Banyuwangi diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah
dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan masyarakat mengingat
banyaknya perizinan yang diajukan oleh masyarakat pada dua
wilayah tersebut yang kenyataannya secara tata ruang telah
menyambung menjadi satu kesatuan wilayah.
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Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan azas
penataan ruang, mewujudkan kepastian hukum dan keadilan maka
perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Kawasan Perkotaan BWP Banyuwangi menjadi
Peraturan Daerah, sehingga arahan penataan ruang pada Kawasan
Strategis Pelabuhan Ketapang dan Kawasan Perkotaan BWP
Banyuwangidapat dilaksanakan dengan jelas dan tegas oleh
Pemerintah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan di
Kabupaten Banyuwangi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 20
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) merupakan kawasan yang
ditetapkan dalam RTRW Kabupaten yang didalamnya
berlangsung/terdapat kegiatan yang mempunyai pengaruh besar
terhadap:
a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang

lainnya; dan/atau
c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) ditetapkan berdasarkan
nilai strategis dari kawasan yang ditetapkan, meliputi:
a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) menurut kepentingan

pertumbuhan ekonomi, adalah kawasan yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yang merupakan
aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki ciri-ciri
antara lain : (1) potensi ekonomi cepat tumbuh, (2) sektor
unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi,
(3) potensi ekspor, (4) dukungan jaringan prasarana dan
fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, (5) kegiatan ekonomi
yang memanfaatkan teknologi tinggi, (6) fungsi untuk
mempertahankan tingkat produksi pangan dalam
rangkamewujudkan ketahanan pangan, (7) fungsi untuk
mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam
rangka mewujudkan ketahanan energi; atau (8) kawasan
yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal
didalam wilayah kabupaten.
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b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) menurut kepentingan
sosial dan budaya, adalah kawasan yang berupa : (1) tempat
pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, (2)
prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, (3) aset
yang harus dilindungi dan dilestarikan, (4) tempat
perlindungan peninggalan budaya, (5) tempat yang
memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman
budaya; atau (6) tempat yang memiliki potensi kerawanan
terhadap konflik sosial.

c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) menurut kepentingan
pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi,
adalah kawasan dengan (1) fungsi bagi kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan
posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan
teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir, (2)
sumber daya alam strategis, (3) fungsi sebagai pusat
pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan,
(4) fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan
nuklir; atau (5) fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi
tinggi strategis.

d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) menurut kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, adalah kawasan
yang berupa : (1) tempat perlindungan keanekaragaman
hayati, (2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi
perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir
punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi
dan/atau dilestarikan, (3) kawasan yang memberikan
perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun
berpeluang menimbulkan kerugian, (4) kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim
makro, (5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi
peningkatan kualitas lingkungan hidup, (6) kawasan rawan
bencana alam; atau (7) kawasan yang sangat menentukan
dalam perubahan rona alam danmempunyai dampak luas
terhadap kelangsungan kehidupan.

e. Muatan materi dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kabupaten (KSK) terdiri dari tujuan, kebijakan, dan strategi
pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten, serta konsep
pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
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Angka 21
Yang dimaksud dari rencana rinci tata ruang merupakan
penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa
rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata
ruang kawasan strategis kabupaten, yang penetapan
kawasannya tercakup/tertuang di dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah.

Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana
umum tata ruang atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang dalam
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat
sehingga muatan rencana masih dapat disempurnakan dengan
tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci
dan peraturan zonasi.

Angka 66
Yang dimaksud industri kimia dasar yang dikembangkan di
subzona ini antara lain berupa; industri kertas, semen, obat-
obatan, pupuk, kaca, dan lain-lain.

Angka 67
Yang dimaksud industri kecil yang dapat dikembangkan di
subzona ini adalah industri rumah tangga antara lain berupa;
industri roti, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-
lain.

Angka 68
Yang dimaksud aneka industri yang dapat dikembangkan di
subzona ini adalah industri rumah tangga antara lain berupa;
industri aneka pengolahan pangan yang menghasilkan
kebutuhan pokok di bidang pangan seperti garam, gula,
margarin, minyak goreng, rokok, susu, tepung terigu; aneka
pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang,
seperti bahan tenun, tekstil, industri kulit dan pakaian jadi;
aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui
proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat
dimanfaatkan, seperti ban kendaraan, pipa paralon, pasta gigi,
sabun cuci, dan korek api; aneka bahan bangunan yang
mengolah aneka bahan bangunan, seperti industri kayu,
keramik, kaca dan marmer.

Pasal 2
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 5
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang.

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 8
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 9
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Banyuwangi

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Banyuwangi  dan Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Banyuwangi

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
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Pasal 14
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 19
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Huruf a: Pengertian konurbasi kota adalah sebuah wilayah
perkotaan yang terdiri dari beberapa kota, yang dikarenakan
pertumbuhan populasi dan pengembangan, secara fisik menjadi
satu wilayah yang terus membangun.
Dengan demikian, dalam perkembangan kawasan perkotaan di
masa akan datang, antara kawasan Pelabuhan Ketapang
Kecamatan Kalipuro, kawasan perkotaan Banyuwangi dan
kawasan perkotaan Rogojampi secara fisik dapat terhubung dan
membentuk wilayah perkotaan yang lebih luas karena didukung
kemudahan akses koridor jalan utama (jalan nasional).
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 21
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas
Perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang,  merupakan
langkah awal untuk memprakirakan kebutuhan fasilitas dan
utilitas, karena perencanaan Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang merupakan upaya perencanaan yang ditujukan untuk
mewadahi kegiatan penduduk beserta kebutuhan ruangnya.
Sesuai dengan karakteristiknya sebagai kawasan pelabuhan,
TUKS, indusri dan pergudangan, penduduk di wilayah
perencanaan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu
penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli adalah
penduduk yang lahir dan bertempat tinggal di wilayah
perencanaan. Penduduk pendatang didefinisikan sebagai
penduduk yang bekerja di sektor pelabuhan, TUKS, industri dan
pergudangan yang berasal dari luar wilayah perencanaan.
Untuk memperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2034,
perhitungannya terdiri dari dua bagian, yaitu perkiraan jumlah
penduduk berdasarkan pertambahan alamiah,  dan perkiraan
jumlah penduduk pendatang (pekerja).

Ayat (2)
Cukup jelas
Penduduk dialokasikan di Blok 1, Blok 2, Blok 3 dan Blok 4.
Blok 5 dan Blok 6 tidak direncanakan untuk menampung
penduduk.

Pasal 23
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
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Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 26
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Mengingat wilayah perencanaan masih didominasi lahan belum
terbangun berupa hutan produktif, kebun dan tegalan ditambah
sempadan sungai dan sempadan pantai; maka penyediaan RTH
sebesar 20% untuk RTH publik masih memungkinkan
(jumlahnya mencapai 239,02 Ha atau 30,71% dari luas
Kawasan Penyangga). Sedangkan penyediaan RTH privat di
halaman rumah padat penduduk dapat dikendalikan dengan
menetapkan KDH minimal 10% atau RTH yang menggunakan
tanaman hidrophonik.

Pasal 27
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 29
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal  30
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal  31
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal  32
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 33
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 34
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 36
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Terminal Intermoda : secara faktual tingkat utilisasi Terminal
Sri Tanjung sangat rendah.  Sangat sedikit bus yang bersedia
masuk ke dalam terminal. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
berencana untuk merelokasi Terminal Sri Tanjung ke lokasi
dekat dengan Pelabuhan Ketapang dan Stasiun Kereta Api
Banyuwangi Baru.
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Studi Kelayakan Terminal Terpadu Intermoda dan Antar Moda
di Ketapang Banyuwangi Tahun  2012  yang ditindaklanjuti
dengan penyusunan Master Plan Terminal Intermoda dan
Antamoda di Ketapang Banyuwangi. mengusulkan lokasi
terminal terpadu di sebelah Timur Stasiun Kereta Api
Banyuwangi Baru.
Mengingat lahan yang tersedia relatif terbatas, terminal
intermoda dikembangkan sebagai bangunan kompak yang
terdiri dari tiga lantai ditambah satu lantai untuk basement.
Sirkulasi masuk dan keluar terminal terpadu bermuara ke Jl.
Gatot Subroto yang berpotensi menimbulkan hambatan dan
kemacetan lalu lintas di sekitar pintu masuk dan keluar
terminal terpadu. Salah satu cara penyelesaiannya adalah
membuat frontage road pada pintu masuk dan pintu keluar
berupa pelebaran jalan.
Apabila pengembangan terminal intremoda di sebelah Timur
Stasiun Kereta Api Banyuwangi Baru mengalami hambatan,
maka pengembangan terminal intermoda diarahkan di sebelah
Barat stasiun, menempati lahan tidak terbangun yang diakses
dari Jalan Lingkar Barat.

Ayat (3)
Cukup jelas
Terminal kargo direncanakan menempati Terminal Sri Tanjung
dan direalisasikan sesudah terminal penumpang dipindahkan
ke lokasi terminal intermoda di sekitar stasiun kereta api
Banyuwangi Baru

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 38
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pengembangan pelabuhan Tanjungwangi diarahkan ke Utara
melalui reklamasi laut.

Ayat (3)
Pengembangan pelabuhan Ketapang dilakukan dengan
membebaskan perkampungan yang memisahkan dua lokasi
tapak pelabuhan Ketapang sehingga pada akhirnya pelabuhan
Ketapang menjadi satu kesatuan tapak yang utuh.
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Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Penggunaan sumur bor tidak direkomendasikan, karena
pengeboran air tanah secara terus menerus dalam jangka
panjang dalam jumlah besar menyebabkan penurunan tanah
(land sliding) dan intrusi air asin di kawasan pesisir. Selain itu
juga menyebabkan terjadinya korosi pada sub struktur
bangunan bertingkat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 41
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 42
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 43
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 44
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas
Lahar yang mengalir lewat sungai di Sub Blok 4-2 dan Sub Blok
5-2 berupa aliran air yang berasal dari air hujan bercampur
belerang dari Gunung Ijen yang dikategorikan rawan bencana
dengan kategori kecil. Pengamanan secara tata ruang dilakukan
dengan menyediakan sempadan sungai lebar 15 meter yang
ditanami semak. Kegiatan di luar sempadan diarahkan pada
jenis kegiatan yang tidak memiliki resiko terbakar dan resiko
korosif pada struktur bangunannya

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 45
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas
Sistem penanggulangan kebakaran di Kawasan Strategis
Pelabuhan Ketapang terdiri dari sistem penanggulangan
kebakaran pada lingkup kawasan/lingkungan dan lingkup
tapak. Sistem penanggulangan kebakaran pada lingkup
kawasan/lingkungan diselenggarakan melalui penyediaan Pos
PMK dan sumur kebakaran. Pos PMK ditempatkan di Pelabuhan
Tanjungwangi; sumur kebakaran yang ditempatkan pada lokasi
strategis setiap jarak 100-200 meter. Sistem penanggulangan
kebakaran pada lingkup tapak yang memiliki resiko tinggi
kebakaran, yaitu tangki LNG di zona TUKS dilengkapi dengan
Fire Guide Detector System (FGDS) berdasarkan API 20 yang
mampu memadamkan api sampai ketinggian 47 meter (tinggi
sprinkle 20 meter yang beroperasi secara otomatis, di sekeliling
tangki dikelilingi kolam penampung air).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi

Pasal 47
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi.

Pasal 50
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi.
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan:
- Jalan arteri primer adalah jalan menghubungkan secara

berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;

- Jalan kolektor primer adalah jalan menghubungkan secara
berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat
kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara
pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;

- Jalan kolektor sekunder adalah jaringan jalan
menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan
sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan
kawasan sekunder ketiga;

- Jalan lokal primer adalah jalan menghubungkan secara
berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan
lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan
lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan
lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat
kegiatan lingkungan;

- Jalan lokal sekunder adalah yaitu jaringan jalan yang
menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan
perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan,
kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke
perumahan.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 51
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi.

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 52
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi.

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi.

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi.

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi.

Pasal 56
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi.
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi.

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 58
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 59
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 60
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 61
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 62
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 63
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 64
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 65
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari sungai
bertanggul di luar kawasan perkotaan, sungai bertanggul di
dalam kawasan perkotaan, sungai tidak bertangul di luar
kawasan perkotaan, serta sungai tidak bertanggul di luar
kawasan perkotaan, adalah sebagai berikut:
a. Garis sempadan sungai bertanggul  ditetapkan sebagai

berikut :
1. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan

perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter
di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

2. Garis sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan
ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah
luar sepanjang kaki tanggul;

b. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di luar
kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
1. Sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah

pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km2;
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2. Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar
kawasan perkotan pada sungai besar dilakukan ruas per
ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran
sungai pada ruas yang bersangkutan;

3. Sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang –
kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai
pada waktu ditetapkan.

c. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam
kawasan perkotaan didasarkan kriteria:
1. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga)

meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu
ditetapkan;

2. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga)
meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis
sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas)
meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

3. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari
20 (dua puluh) meter, garis empadan sungai ditetapkan
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari
tepi sungai pada waktu ditetapkan;

d. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan
dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan,
dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus
menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai dan
bangunan sungai.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 66
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 68
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal ini adalah mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal ini adalah mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
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Pasal 72
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 73
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 74
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 75
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 76
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 77
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 78
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 79
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi

Pasal 81
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 82
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
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Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 83
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 84
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal ini adalah mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi.

Pasal 86
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 87
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 88
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 89
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas



235

Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 90
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 91
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 92
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 94
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 95
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 96
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 102
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang

Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi

Pasal 105
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Ayat (14)
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi

Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi

Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
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Pasal 109
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 110
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 111
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 112
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 113
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 114
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 115
Pasal ini menjelaskan mengenai Bagian Wilayah Perkotaan
Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 116
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 118
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
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Pasal 119
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 120
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 121
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 122
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 123
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 124
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 126
Pasal ini adalah mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
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Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 127
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Sanksi dalam pelanggaran penataan ruang dapat berupa sanksi
administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
Sanksi perdata dapat dikenakan pada pelanggaran pelaksanaan
kegiatan yang berkaitan dengan penataan ruang yang
menimbulkan gangguan dan/atau kerugian harta benda atau
kerusakan barang.
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 129
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 130
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 132
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 133
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 134
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 135
Cukup jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 136
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 137
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 138
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 139
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 140
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 141
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi

Pasal 142
Cukup Jelas
Pasal ini menjelaskan mengenai Kawasan Strategis Pelabuhan
Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi




