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BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR 11 TAHUN 2015 

TENTANG 
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS TUMPANG PITU 

KABUPATEN BANYUWANGI 
TAHUN 2015 – 2035 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUWANGI, 

Menimbang : a. bahwa Kawasan Tumpang Pitu merupakan Kawasan 

Strategis Kabupaten yang telah ditetapkan dalam 

peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032; 
b. bahwa Kawasan Strategis Tumpang Pitu sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perencanaan 
tata ruang sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang, 
pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan 

pemanfaatan ruang. 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Strategis Kawasan Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2015-2035. 

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

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa 

Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
1974 tentang Pengairan (Putusan Mahkamah Konstitusi 

(MK) No. 85/PUU-XI/2013 atas uji materi UU No. 7 
Tahun 2004 tentang sumber daya air (SDA) yang 

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945); 
5. Undang-Undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4723); 
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
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14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- 

Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739) 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5490); 

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4959); 
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025); 
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5068); 
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24. Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 

25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5188); 
26. Undang-Undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
28. Undang-Undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) 
sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 
Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4146); 
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33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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 Republik Indonesia 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); 
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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); 

36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4761); 

38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828); 

39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833); 
40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan 
Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5004); 

41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 
Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5083); 
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42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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); 

43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 

44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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); 
45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5103); 

46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 
Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran 

Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 
47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 
48. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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); 

49. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 

50. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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); 

51. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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); 
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52. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 
Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

5468); 
53. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 

Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 
54. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum; 

55. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 
tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya; 

56. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 

57. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang 
Nasional; 

58. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan 

dengan Kendaraan Umum; 
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan 
Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam 
Penyusunan Rencana Tata Ruang; 

60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 

2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan 
Rawan Bencana Longsor; 

61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan 

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; 
62. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; 
63. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 

02 / PER / M.KOMINFO / 03 / 2008 tentang Pedoman 
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara 

Telekomunikasi; 
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 

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; 
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65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan 

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan 
/ Kawasan Perkotaan; 

66. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 

Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung 
Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah; 

67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 

68. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis; 

69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 
70. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan 

Telekomunikasi; 
71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
72. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 

2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan; 

73. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan 

Bagian-Bagian Jalan; 
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 
75. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus; 
76. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan 
Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, 

Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan 
Tanah; 

77. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail 
Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; 

78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah; 

79. 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; 
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80. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/ PRT/ 
M/ 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan 

Status Jalan; 
81. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya 

Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara; 

82. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 1 tahun 2014 Tentang Peningkatan Nilai 

Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan 
Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri; 

83. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

84. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi; 

85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2015 

tentang Penggunaan Sumber Daya Air; 
86. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 

tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi; 
87. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 
tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis 

Sempadan Danau; 
88. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 
89. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk 
Kepentingan Sendiri; 

90. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 75 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; 

91. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 417/kpts- 
II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di  

Wilayah Provinsi Daerah TKS Jawa Timur seluas 
1.357.206,30 Hektar sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor SK.395/Menhut-II/2011; 
92. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor SK.826 / Menhut-II / 2013 tentang Perubahan 

Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari 
Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan 

Produksi Tetap yang Terletak di Bagian Kesatuan 
Pemangkuan Hutan Sukamade, Kecamatan 
Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa 

Timur Seluas 1.942 Hektar; 
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93. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013 tentang 

Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin 
Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan 
dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal 

Penggunaan Lain; 
94. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor SK.3706/Menhut-VII/IPSDH/2014 tentang 
Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin 

Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan 
dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal 

Penggunaan Lain; 
95. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 

Nomor SKEP/100/VI/2010 tentang Petunjuk dan Tata 
Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 

139-06, Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian 
Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; 

96. 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); 

97. 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); 
98. 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); 
99. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

100. 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). 



11 
 

 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BANYUWANGI 

dan 

BUPATI BANYUWANGI 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 
KAWASAN STRATEGIS TUMPANG PITU KABUPATEN 

BANYUWANGI TAHUN 2015-2035. 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

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

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

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

disebut 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. 
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi 

daya. 
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata 

ruang. 
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 

RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah 

Kabupaten Banyuwangi. 
10. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang 

selanjutnya disingkat RTR KSK adalah rencana secara 
terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang 

dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. 
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11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang 

meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan penataan ruang. 
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk 

menentukan struktur ruang dan pola ruang yang 

meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata 
ruang. 

14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana 
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program beserta pembiayaannya. 
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan tertib tata ruang. 

16. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang 
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 
pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota 

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

17. 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. 

18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan 

hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber 
daya buatan. 

19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian 

yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang 
mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 
perkotaan atau kawasan perdesaan. 

20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan 
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan/atau aspek fungsional. 
21. 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. 
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22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi 
dan karakteristik spesifik. 

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

yang bersangkutan. 
24. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi 

sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah 

beserta segenap faktor yang mempengaruhi 
penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan 
hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat 

pengaruh manusia. 
25. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan 

fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup 
yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya 

buatan. 
26. Zona Hutan Lindung/HL adalah peruntukan ruang yang 

merupakan bagian dari kawasan lindung yang 
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 
intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

27. Zona Perlindungan Setempat adalah peruntukan tanah 

yang merupakan bagan dari kawasan lindung yang 
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap 

sempadan sungai dan sempadan pantai. 
28. Daerah Sempadan Sungai PS-1 adalah kawasan 

sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan 
yang mempunyai manfaat penting untuk 
mempertahankan kelestarian sungai. 

29. Daerah Sempadan Pantai PS-2 adalah daratan 
sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan 
bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari 

titik pasang tertinggi ke arah darat. 
30. Zona Rawan Bencana Alam adalah peruntukan tanah 

yang merupakan bagan dari kawasan lindung yang 
memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di 

perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami 
tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan 
gunung berapi, dan gempa bumi 

31. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan 

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

dan sumber daya buatan. 
32. Zona Perumahan adalah zona peruntukkan tanah yang 

terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
dilengkapi dengan fasilitasnya. 
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33. Perumahan Kepadatan Rendah/R-1 adalah peruntukan 
tanah yang merupakan bagian dari Zona perumahan 

yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian 
dengan perbandingan yang kecil antara jumlah 
bangunan rumah dengan luas lahan. 

34. Perumahan Kepadatan Sedang/R-2 adalah peruntukan 
tanah yang merupakan bagian dari Zona Perumahan 

yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian 
dengan perbandingan yang hampir seimbang antara 

jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 
35. Perumahan Kepadatan Tinggi/R-3 adalah peruntukan 

tanah yang merupakan bagian dari Zona Perumahan 

yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian 
dengan perbandingan yang besar antara jumlah 

bangunan rumah dengan luas lahan. 
36. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan tanah 

yang merupakan bagian dari kawasan budidaya 
difungsikan untuk pengembangan kegiatan jual beli 
yang bersifat komersial, fasilitas umum, tempat bekerja, 

tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi. Zona 
Perdagangan dan Jasa terdiri dari Perdagangan dan 

Jasa Tingkat Regional dan Kota serta Perdagangan dan 
Jasa Tingkat Lingkungan. 

37. Perdagangan dan Jasa tunggal 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. 

38. Perdagangan dan Jasa deret 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. 
39. Zona peruntukan lainnya adalah peruntukan ruang 

yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan 

di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, 
pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya. 

40. Hutan Produksi/PL-1 adalah areal hutan yang 
dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi 

untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan 
konsumsi masyarakat, industri dan ekspor. 
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41. Pertanian/PL-2, adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung kegiatan kegiatan 

yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan 
tanaman tertentu, pemberian makanan, 
pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi 

atau tujuan komersial. Zona Pertanian terdiri dari 
tegalan. 

42. Pertambangan/PL-3, adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung kegiatan 

pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang 
akan segera melakukan kegiatan pertambangan 
golongan bahan galian A, B, dan C. 

43. Pariwisata/PL-5, adalah peruntukan ruang yang 

merupakan bagian dari kawasan budidaya yang 
dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan 

pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. 
44. Zona Campuran/C-1 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. 
45. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang  satu 

dan unsur yang lain. 
46. 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. 

47. 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 
48. Jalan arteri primer adalah jaringan jalan 

menghubungkan secara berdaya guna antarpusat 
kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional 

dengan pusat kegiatan wilayah 
49. Jalan kolektor primer adalah jaringan 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. 
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50. Jalan lokal primer adalah jaringan jalan 
menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan 

nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat 
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, 
antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal 

dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat 
kegiatan lingkungan. 

51. Jalan lingkungan primer adalah yaitu jaringan jalan 
menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan 

perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan 
perdesaan. 

52. Jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan 

menghubungkan kawasan primer dengan kawasan 
sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan 

kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder 
kesatu dengan kawasan sekunder kedua. 

53. Jalan kolektor sekunder adalah jaringan jalan 
menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan 
kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua 

dengan kawasan sekunder ketiga. 
54. Jalan lokal sekunder adalah jaringan jalan 

menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan 
perumahan, kawasan sekunder kedua dengan 

perumahan, kawasan sekunder ketiga dengan 
perumahan dan seterusnya sampai ke perumahan. 

55. Jalan lingkungan sekunder adalah jaringan jalan 

menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. 

56. Ruang manfaat jalan (Rumaja) adalah ruang sepanjang 
jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman 

tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, 
dan ambang pengamannya. 

57. Ruang milik jalan (Rumija) adalah ruang manfaat jalan 

dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan. 
58. Ruang pengawasan jalan (Ruwasja) adalah ruang 

tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya 
ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan. 

59. 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. 

60. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang 
dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
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61. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang 
menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik 

serta usaha penunjang tenaga listrik. 
62. 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. 
63. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat 

TPA adalah tempat untuk memproses dan 
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 
aman bagi manusia dan lingkungan. 

64. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya 
disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut 

ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau 
tempat pengolahan sampah terpadu. 

65. 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. 

66. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib tata ruang. 

67. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan 
ketentuan khusus yang ditetapkan pada  suatu 

kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil. 
68. 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. 
69. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka 

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai 
dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah 

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 
lingkungan. 

70. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai 

bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang 

dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 
71. Koefisien Daerah Hijau (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 rencana tata bangunan dan 

lingkungan. 
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BAB II 
ASAS, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Asas Perencanaan 

Pasal 2 

(1) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu 

Kabupaten 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. 
(2) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. asas keterpaduan; 
b. asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 
c. asas keberlanjutan; 

d. asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 
e. asas keterbukaan; 

f. asas kebersamaan dan kemitraan; 
g. asas pelindungan kepentingan umum; 
h. asas kepastian hukum dan keadilan; serta 

i. asas akuntabilitas. 
 

Bagian Kedua 

Fungsi Rencana 

Pasal 3 

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu 
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2035 berfungsi 
sebagai: 

a. alat kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 
berdasarkan RTRW kabupaten; 

b. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD); 

c. acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan 

wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis Tumpang Pitu 

Kabupaten Banyuwangi; 
d. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci 

dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam 
RTRW kabupaten; 

e. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten 

umumnya khususnya Kawasan Strategis Tumpang Pitu 
Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan pemerintah, 

masyarakat, dan swasta; 
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f. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang 
Kawasan Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi 

yang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, 
ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, 
serta arahan sanksi. 

 

Bagian Ketiga 
Kriteria dan Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan 

Paragraf 1 

Kriteria Perencanaan 

Pasal 4 

(1) Penataan ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu 

Kabupaten 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 
Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi; 

b. pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis 

Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi. 
(2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) lingkup perencanaan dalam Rencana Penataan 
Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu Kabupaten 

Banyuwangi meliputi: 

a. perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penataan 
ruang kawasan strategis; 

b. penetapan rencana struktur ruang Kawasan Strategis 
Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi yang meliputi 

sistem perkotaan dalam wilayah yang terkait dengan 
sistem jaringan prasarana wilayah; 

c. penetapan rencana pola ruang Kawasan Strategis 

Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi yang meliputi 
kawasan inti dan kawasan penyangga; 

d. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Strategis 
Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi yang berisi 

indikasi program utama jangka pendek tahunan, 
jangka menengah lima tahunan, indikasi sumber 
pendanaan, indikasi pelaksana dan waktu 

pelaksanaan; 
e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan 

Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi yang 
berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan 

perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif dan 
sanksi administratif; 

f. Hak, kewajiban dan peran masyarakat. 
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Paragraf 2 

Ruang Lingkup Kawasan Perencanaan 

Pasal 5 

(1) Kawasan perencanaan berada dalam wilayah 

administrasi Desa Sumberagung dan Kandangan di 
Kecamatan Pesanggaran. 

(2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu 

Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan bagian dari Kecamatan Pesanggaran 
dengan luas 10.051 Ha. 

(3) Wilayah perencanaan memiliki batas: 
a. Batas Barat : Kali Karangtambak 

b. Batas Utara : Jalan Desa 
c. Batas Timur : Kali Gonggo 
d. Batas Selatan : Samudera Hindia 

(4) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam 

Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
Paragraf 3 

Jangka Waktu Rencana dan Dokumen Kelengkapan 

Pasal 6 

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 
Tumpang Pitu Kabupaten 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 Tumpang Pitu 
Kabupaten 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 

wilayah kabupaten. 
 

Pasal 7 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 
Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Tahun 
2015-2035 dilengkapi dengan dokumen Buku Rencana Tata 

Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu Kabupaten 
Banyuwangi, Album Peta Rencana Tata Ruang Kawasan 

Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Tahun 
2015-2035, serta Peraturan Zonasi yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 8 

(1) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu 
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2035 
ditindaklanjuti dengan Rencana Tata Bangunan dan 

Lingkungan. 
(2) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang 

ditindaklanjuti berdasarkan pada Rencana Tata Ruang 

Kawasan Strategis Tumpang Pitu Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2015-2035 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 Kawasan 

Pasal 9 

 

(1) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu 

Kabupaten Banyuwangi tahun 2015-2035 bertujuan 
untuk: 

“Mewujudkan Kawasan Strategis Tumpang Pitu 
Kabupaten Banyuwangi yang berkelanjutan berbasis 

pada pengembangan pertambangan dan pariwisata”. 
(2) Tujuan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 

Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 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 Kawasan 

Pasal 10 

Untuk mewujudkan tujuan rencana tata ruang Kawasan 

Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan 

kebijakan penataan ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu 
Kabupaten Banyuwangi sampai dengan tahun 2035 secara 

selaras dan mengacu pada kebijakan penataan ruang Wilayah 
Nasional, Wilayah Provinsi dan Kabupaten. 
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Pasal 11 

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Strategis Tumpang 

Pitu Kabupaten Banyuwangi tahun 2015-2035 meliputi: 
(1) Pengembangan kawasan pertambangan yang 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 
(2) Pengembangan kawasan pariwisata di Kawasan Pantai 

Pulau Merah, Pantai Mustika dan Pantai Pancer secara 

terintegrasi dan berkelanjutan; 
(3) Penyediaan jaringan prasarana dan sarana secara 

terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan 
sosial-ekonomi masyarakat dan pelayanan publik. 

 

Bagian Ketiga 

Strategi Penataan Ruang Kawasan 

Pasal 12 

(1) Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan Kawasan 

Pertambangan yang berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) ditempuh strategi penataan ruang wilayah 
dengan: 

a. menyediakan zona buffer yang membatasi kawasan 
pertambangan dengan kawasan wisata; 

b. menyediakan hunian tempat tinggal bagi pekerja 

pertambangan; 

c. menyediakan jalur transportasi khusus 
pertambangan yang terpisah dengan jalur 

transportasi umum; 
d. menyediakan batas-batas hutan lindung yang jelas, 

sehingga dapat diketahui masyarakat umum; 

e. mengawasi dan mencegah kegiatan yang berpotensi 
merusak hutan lindung; 

f. meningkatkan fungsi hutan lindung dalam 
perlindungan terhadap tata guna air, keseimbangan 

iklim makro dan ekosistem kawasan; 
g. meningkatkan fungsi hutan lindung sebagai tempat 

perlindungan keanekaragaman hayati; 
h. mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana 

pada zona hutan lindung di kawasan inti dan 
penyangga yang dapat memicu perkembangan 
kegiatan budi daya yang tidak sesuai dengan fungsi 

kawasan; 
i. membatasi pengembangan kawasan dengan 

kemiringan lereng lebih dari 40% ditetapkan sebagai 
kawasan rawan longsor; 

j. membatasi dengan ketat kegiatan yang dilakukan 
pada sempadan sungai; 

k. melakukan konservasi vegetasi di kawasan sempadan 

sungai; 
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l. menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi dan 
sistem peringatan dini pada kawasan pantai pulau 

merah sebagai antisipasi bencana tsunami; 
m. membatasi pengembangan permukiman  pada 

wilayah dengan kelerengan curam untuk 

menghindari bencana longsor; 
n. menyiapkan jalur evakuasi bencana longsor dan 

tsunami pada kawasan yang rawan longsor dan 

tsunami; 
o. menyiapkan titik evakuasi bencana longsor dan 

tsunami pada kawasan yang rawan longsor dan 
tsunami; 

p. menyiapkan jalur evakuasi lewat Jalan Lokal Pancer- 
Sumberagung menuju ke daerah perbukitan yang 

lokasinya lebih tinggi; 
q. menyiapkan kawasan perbukitan di utara pantai 

pulau merah sebagai titik evakuasi; dan 
r. penguatan status penguasaan dan pemilikan tanah. 

(2) Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan 
pariwisata di Kawasan Pantai Pulau Merah, Pantai 

Mustika dan Pantai Pancer secara terintegrasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 
ditempuh strategi penataan ruang wilayah dengan: 

a. mengadakan kegiatan yang menarik sebagai upaya 
menarik turis datang secara berkesinambungan; 

b. menyediakan prasarana dan sarana pariwisata; 
c. menyediakan transportasi bagi turis yang tidak 

membawa kendaraan sendiri; 
d. meningkatkan kualitas PPI Pancer dengan 

menyediakan infrastruktur pendukung yang lebih 
memadai; 

e. menjadikan PPI Pancer dan permukiman nelayan 

sebagai paket wisata pesisir yang terintegrasi dengan 
daya tarik wisata lainnya di pesisir Pancer; 

f. membatasi dengan ketat kegiatan yang dilakukan 
pada sempadan pantai; 

g. melakukan konservasi vegetasi di kawasan sempadan 
pantai; 

h. mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak 

hutan produksi; 
i. memanfaatkan hutan produksi secara berkelanjutan 

dan tidak berlebihan; 

j. meningkatkan fungsi hutan lindung dalam 
perlindungan terhadap tata guna air, keseimbangan 
iklim makro dan ekosistem kawasan; 

k. meningkatkan fungsi hutan lindung sebagai tempat 
perlindungan keanekaragaman hayati; 
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l. membatasi pengembangan kawasan dengan 
kemiringan lereng lebih dari 40% ditetapkan sebagai 

kawasan rawan longsor; 
m. membatasi dengan ketat kegiatan yang dilakukan 

pada sempadan sungai; 

n. mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana 
pada zona hutan lindung di kawasan inti dan 

penyangga yang dapat memicu perkembangan 
kegiatan budi daya yang tidak sesuai dengan fungsi 

kawasan; 
o. menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi dan 

sistem peringatan dini pada Kawasan Pantai Pulau 

Merah sebagai antisipasi bencana tsunami; 
p. membatasi pengembangan permukiman  pada 

wilayah dengan kelerengan curam untuk 
menghindari bencana longsor; 

q. menyiapkan jalur evakuasi bencana longsor dan 
tsunami pada kawasan yang rawan longsor dan 
tsunami; 

r. menyiapkan titik evakuasi bencana longsor dan 
tsunami pada kawasan yang rawan longsor dan 

tsunami; 
s. menyiapkan jalur evakuasi lewat Jalan Lokal Pancer- 

Sumberagung menuju ke daerah perbukitan yang 
lokasinya lebih tinggi; dan 

t. menyiapkan kawasan perbukitan di utara Pantai 

Pulau Merah sebagai titik evakuasi. 
(3) Untuk mewujudkan kebijakan penyediaan jaringan 

prasarana dan sarana secara terpadu dan berkelanjutan 
untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat 

dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (3) ditempuh strategi penataan ruang 
wilayah dengan: 

a. mengembangkan jalan kolektor primer dan jalan 
lokal primer untuk mendorong perkembangan 

pembangunan fisik, sosial dan ekonomi di wilayah 
perencanaan. Jaringan jalan tersebut terkoneksi ke 

permukiman, kawasan wisata dan kawasan 
pertambangan; 

b. membangun prasarana energi dan sistem jaringan 

distribusi untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan 
dan kualitas layanan energi listrik secara 

berkelanjutan di Kawasan Strategis Tumpang Pitu 
Kabupaten Banyuwangi; 

c. membangun sistem jaringan air bersih dan sistem 
jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas 
sediaan, jangkauan, dan kualitas layanan air bersih 

secara berkelanjutan di Kawasan Strategis Tumpang 
Pitu Kabupaten Banyuwangi; 
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d. membangun dan meningkatkan sistem jaringan 
telekomunikasi dan informasi di Kawasan Strategis 

Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi untuk 
meningkatkan akses informasi bagi masyarakat; 

e. menyediakan/membangun perumahan kepadatan 

rendah, perumahan kepadatan sedang dan 
perumahan kepadatan tinggi oleh pengembang dan 

melalui swadaya masyarakat; 
f. menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi dan 

sistem peringatan dini pada kawasan pantai pulau 
merah sebagai antisipasi bencana tsunami; 

g. membatasi pengembangan permukiman  pada 
wilayah dengan kelerengan curam untuk 
menghindari bencana longsor; 

h. menyediakan ruang terbuka hijau dalam tiap kavling 

rumah agar tercipta lingkungan perumahan yang asri 
serta meningkatan kualitas lingkungan hidup; 

i. menyiapkan jalur evakuasi bencana longsor dan 

tsunami pada kawasan yang rawan longsor dan 

tsunami; 
j. menyiapkan titik evakuasi bencana longsor dan 

tsunami pada kawasan yang rawan longsor dan 

tsunami; 
k. menyediakan jaringan irigasi bagi seluruh lahan 

pertanian tanaman pangan; 
l. menyiapkan jalur evakuasi lewat Jalan Lokal Pancer- 

Sumberagung menuju ke daerah perbukitan yang 

lokasinya lebih tinggi; dan 
m. menyiapkan kawasan perbukitan di utara pantai 

pulau merah sebagai titik evakuasi. 

 
BAB IV 

RENCANA STRUKTUR RUANG 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 13 

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi: 

a. Sistem pusat kegiatan; 
b. Jaringan pergerakan; 
c. Jaringan air bersih; 

d. Jaringan energi listrik; 
e. Jaringan drainase; 

f. Persampahan; 
g. Jaringan telekomunikasi; 
h. Jaringan air limbah; 

i. Jalur dan tempat evakuasi sementara bencana; 
j. Sistem sumber daya air; 
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k. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan 
l. Penyediaan prasarana lainnya. 

 

Bagian Kedua 
Rencana Sistem Pusat Kegiatan 

Pasal 14 

(1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas enam blok dengan 

lima Pusat Kegiatan Lingkungan (PPL) dan satu Pusat 
Kegiatan Kecamatan (PPK). 

(2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. Blok-1 : pertanian, perkebunan, perumahan; 

b. Blok-2 : pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perumahan; 
c. Blok-3 : pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perumahan, perdagangan dan jasa; 

d. Blok-4 : kehutanan, perkebunan, pertanian, 
perumahan; 

e. Blok-5 : kehutanan, pertanian, perikanan, 
perkebunan, pariwisata, perumahan, perdagangan 

dan jasa; 
f. Blok-6 : pertambangan, perkebunan, pertanian. 

(3) Pusat Kegiatan Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi Pusat Kegiatan Lingkungan-01 
yang berada di kawasan permukiman pada Blok-1, 

Pusat Kegiatan Lingkungan-02 yang berada di kawasan 
permukiman pada Blok-2, Pusat Kegiatan Lingkungan- 

03 yang berada di kawasan Tempat Pelelangan  Ikan 
(TPI) Pancer, Pusat Kegiatan Lingkungan-04 yang berada 
di Blok-5, Pusat Kegiatan Lingkungan-05 yang berada di 

kawasan perdagangan dan jasa pada Blok-5 dan Pusat 
Kegiatan Kecamatan yang berada di kawasan 

perdagangan dan jasa pada Blok-3. 
(4) Peta rencana pembagian blok dan pusat kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Ketiga 

Jaringan Pergerakan 

Pasal 15 

(1) Sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksudkan 

dalam Pasal 13 huruf b meliputi: 
a. jaringan pergerakan darat; 

b. jaringan pergerakan laut; dan 
c. jaringan pergerakan udara. 
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(2) Rencana jaringan pergerakan darat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. rencana jaringan jalan; dan 
b. jaringan trayek angkutan umum. 

(3) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a meliputi: 

a. jalan kolektor primer; 
b. lokal primer; 

c. jalan lingkungan; dan 
d. jalan khusus pertambangan. 

(4) Rencana jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a adalah Jalan Desa Sumberagung – 
Perkebunan Sungai Lembu (disebut juga sebagai Jalan 

Sukamade) didesain berdasarkan kecepatan rencana 
paling rendah 40 kilometer per jam dengan lebar badan 

jalan paling sedikit 9 meter dan ruang pengawasan jalan 
paling sedikit 10 meter ditentukan dari tepi badan jalan. 

(5) Rencana jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b adalah Jalan Desa Sumberagung – 
Pulau Merah (disebut juga sebagai jalan Pancer) 
didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 

20 kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling 
sedikit 7,5 meter dan ruang pengawasan jalan paling 

sedikit 7 meter ditentukan dari tepi badan jalan. 
(6) Rencana jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c adalah jalan permukiman Desa 
Sumberagung dan Kandangan didesain berdasarkan 
kecepatan rencana paling rendah 15 kilometer per jam 

dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter dan 
ruang pengawasan jalan paling sedikit 5 meter 

ditentukan dari tepi badan jalan. 
(7) Rencana jalan khusus pertambangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah jalan yang 
berada di Kawasan Inti untuk kepentingan usaha 
pertambangan didesain berdasarkan kecepatan rencana 

paling rendah 15 kilometer per jam dengan lebar badan 
jalan paling sedikit 6,5 meter dan ruang pengawasan 

jalan paling sedikit 5 meter ditentukan dari tepi badan 
jalan. 

(8) Rencana jaringan trayek angkutan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan trayek 
angkutan umum rute Jajag –Sarongan. 

(9) Rencana jaringan pergerakan laut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Terminal 

Khusus yang berada di Blok 6 pada kawasan inti 
pertambangan. 
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(10) Rencana jaringan pergerakan udara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rencana 

penyediaan heliport di Blok 6 pada kawasan inti 
pertambangan. 

(11) Peta rencana jaringan pergerakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
 

Bagian Keempat 

Jaringan Air Bersih 

Pasal 16 

(1) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksudkan 
dalam Pasal 13 huruf c menggunakan sistem jaringan 
perpipaan yang dikelola oleh Himpunan Penduduk 

Pemakai Air Minum (HIPPAM). 
(2) Rencana sistem jaringan air bersih sebagaimana 

dimaksudkan pada ayat (1) meliputi penyediaan air 
bersih Kawasan Strategis Tumpang Pitu Kabupaten 

Banyuwangi, dilayani oleh jaringan Himpunan 
Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Kebutuhan air 

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

(3) Peta rencana sistem jaringan air bersih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kelima 

Jaringan Energi Listrik 

Pasal 17 

(1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi penyediaan 

daya listrik ke seluruh pelosok Kawasan Strategis 
Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi yang disalurkan 
melalui jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah 

(SUTM) 20KV dan Saluran Udara Tegangan Rendah 
(SUTR) 220/380 V. 

(2) Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 
KV yang direncanakan adalah: 

a. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 
di sepanjang Jalan Kolektor Primer; 

b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 

di sepanjang Jalan Lokal Primer. 
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(3) Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 
220/380 V yang diusulkan adalah penyediaan jaringan 

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 220/380 V di 
wilayah pengembangan perumahan baru pada Blok-1, 
Blok-2, Blok-3, Blok-4, Blok-5 dan Blok-6. 

(4) Pengembangan jaringan kelistrikan di Kawasan Strategis 
Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi harus diimbangi 

dengan penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang 
memadai. Penyediaan PJU tidak hanya di jalan-jalan 

utama saja, tetapi juga jalan di lingkungan 
perumukiman. 

(5) Kebutuhan daya terpasang keseluruhan pada zona 

tambang minimal 7 MW, kebutuhan tersebut 
direncanakan menggunakan jaringan listrik khusus. 

(6) Peta rencana sistem jaringan energi/kelistrikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Keenam 

Jaringan Drainase 

Pasal 18 

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf e meliputi: 

a. sistem saluran drainase menggunakan sistem makro 
dan mikro (saluran primer, sekunder dan tersier) 

yang disesuaikan dengan kondisi wilayah 
perencanaan; 

b. sistem saluran makro adalah Kali Karangtambak dan 

Kali Gonggo yang bermuara di Samudera Indonesia; 
c. saluran primer adalah semua saluran dalam lingkup 

kawasan yang bermuara ke saluran makro; 
d. saluran sekunder adalah saluran dalam lingkup 

permukiman yang bermuara ke saluran primer; 
e. saluran tersier adalah saluran di dalam lingkup 

lingkungan yang bermuara ke saluran sekunder. 
(2) Sistem jaringan drainase makro dan mikro sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem 
jaringan drainase terbuka. 

(3) Saluran drainase pada semua jaringan jalan digunakan 
untuk mengalirkan air hujan dan air buangan rumah 

tangga. Untuk meminimalkan pencemaran pada badan 
air, dibuat saringan atau bak penangkap lemak yang 
ditempatkan pada bak kontrol sebelum air dibuang ke 

saluran drainase. 
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(4) 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. 

(5) Peta rencana sistem jaringan drainase sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 

Bagian Ketujuh 
Persampahan 

Pasal 19 

(1) Prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf f berupa: 

a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah; 
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah; dan 
c. Pengelolaan Persampahan. 

(2) Prasarana persampahan berupa Tempat Penampungan 

Sementara (TPS) Sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a sejumlah 10 buah dengan sebaran 

lokasi berada di Blok 1 sejumlah 3 buah dan di Blok 2 
sejumlah 7 buah. 

(3) Prasarana persampahan berupa Tempat Pemrosesan 
Akhir (TPA) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b berada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

Sampah Bulusan. 
(4) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. sosialisasi pengembangan sistem pengelolaan 

sampah di seluruh desa/kelurahan; 

b. pelatihan pengelolaan sampah dalam konteks 
mengurangi, memanfaatkan, meningkatkan nilai 

tambah di seluruh desa/kelurahan; 
c. peningkatan manajemen sistem pengakutan sampah; 
d. peningkatan dan perbaikan prasarana persampahan; 
e. pengembangan sistim pengolahan sampah dengan 

konsep mengurangi, daur ulang, dan memakai 

kembali; dan 
f. pengelolaan sampah organik untuk kompos. 

(5) Peta rencana sistem persampahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 



31 
 

 

 
 

Bagian Kedelapan 

Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 20 

(1) Sistem jaringan  telekomunikasi  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huruf g merupakan sistem 

jaringan tower telekomunikasi dan fiber optik. 
(2) Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) pada 

kawasan yang belum mendapatkan layanan telepon 
seluler. 

(3) Rencana penyediaan jaringan fiber optik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan pariwisata 
dan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK). 

(4) Peta rencana sistem jaringan telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 
 

Bagian Kesembilan 

Jaringan Air Limbah 

Pasal 21 

(1) Penanganan air limbah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf h merupakan limbah domestik. 
(2) Penanganan limbah domestik di kawasan perumahan 

menggunakan septic tank dan sumur resapan, rencana 
jaringan limbah domestik pada fasilitas umum, 

perdagangan dan jasa menggunakan IPAL Komunal 
biofilter Anaerob dan Aerob. 

(3) Penanganan limbah pada kawasan pertambangan 
dilakukan dengan menyediakan IPAL untuk limbah yang 

dapat dikelola untuk dikembalikan ke lingkungan. 
(4) Penyediaan instalasi penyimpanan limbah B3 yang tidak 

dapat diolah pada zona pertambangan agar limbah hasil 

tambang tidak membahayakan lingkungan dan 
masyarakat. 

 

Bagian Kesepuluh 
Jalur Evakuasi dan Tempat Evakuasi Sementara Bencana 

Pasal 22 

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf i merupakan jalur yang digunakan untuk 
menjauh dari ancaman bencana. 

(2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 huruf i merupakan penunjang  

prasarana dalam proses evakuasi terhadap bencana 
baik bencana tsunami maupun bencana longsor. 
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(3) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah melewati Jalan Pancer menuju ke arah dataran 

tinggi di Desa Sumberagung sebagai Tempat Evakuasi 
Sementara. 

(4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berupa bangunan pemerintahan, 
bangunan peribadatan dan tanah lapang yang berada di 

daerah aman bencana pada Kawasan Strategis Tumpang 
Pitu Kabupaten Banyuwangi. 

(5) Peta jalur evakuasi, arah evakuasi dan tempat 
pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

(3) tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 

Bagian Kesebelas 
Sistem Sumberdaya Air 

Pasal 23 

(1) Sistem sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf j merupakan sumberdaya air yang 
berasal dari Kali Gonggo, Kali Katak, Kali Karang 
Tambak, Kali Tembakur, Kali Baru dan Kali Lembu. 

(2) Rencana sistem sumberdaya air sebagaimana 
dimaksudkan pada ayat (1) meliputi: 

a. pengendalian daya rusak air; dan 
b. pendayagunaan sumberdaya air. 

(3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah, 

menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan  
kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta 
mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya 

amblesan tanah. 
(4) Pendayagunaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) huruf b merupakan upaya 
mendayagunakan sumber-sumber air untuk 

mendukung kegiatan pertanian, pertambangan dan 
pariwisata dengan cara pembuatan bendungan air baku 

yang berada di Blok-6. 
(5) Peta sistem sumberdaya air sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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Bagian Kedua Belas 

Ruang Terbuka Hijau 

Pasal 24 

 
1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf k meliputi: 

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik; dan 
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat. 

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 20% berupa 
taman desa, kecamatan, pulau jalan dan median jalan, 

jalur pejalan kaki, jalur hijau jaringan listrik tegangan 
tinggi, ruang terbuka hijau sempadan pantai, ruang 
terbuka hijau sempadan sungai, ruang terbuka hijau 

pengamanan sumber mata air dan pemakaman. 
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 10% berupa 
pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, 

pertokoan dan tempat usaha. 
 

Bagian Ketiga Belas 
Penyediaan Prasarana Lainnya 

Pasal 25 

1. Penyediaan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf l meliputi: 
a. Fasilitas sosial; dan 
b. Fasilitas umum. 

2. Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berupa fasilitas peribadatan dan pelayanan 
umum lainnya, yang mana penyediaannya mengikuti 

perkembangan wilayah dan kebutuhan dalam wilayah 
perencanaan. 

3. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa fasilitas pendidikan dan fasilitas 
kesehatan, yang mana penyediaannya mengikuti 

perkembangan wilayah dan kebutuhan dalam wilayah 
perencanaan. 

 

BAB V 
RENCANA POLA RUANG 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 26 

 
(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi : 
a. rencana pemanfaatan ruang kawasan inti; dan 
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b. rencana pemanfaatan ruang kawasan penyangga. 
(2) Rencana pemanfaatan ruang kawasan inti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. pemanfaatan ruang kawasan inti pertambangan; dan 
b. pemanfaatan ruang kawasan inti pariwisata. 

(3) Rencana pemanfaatan ruang kawasan penyangga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. pemanfaatan ruang kawasan penyangga 

pertambangan; dan 

b. pemanfaatan ruang kawasan penyangga pariwisata. 
(4) Rencana pemanfaatan ruang kawasan inti 

pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a meliputi: 
a. Sub Kawasan Pengelolaan Pertambangan; dan 
b. Sub Kawasan Publik Pertambangan. 

(5) Rencana pemanfaatan ruang kawasan inti pariwisata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

a. Sub Kawasan Pengelolaan Pariwisata; dan 

b. Sub Kawasan Publik Pariwisata. 
(6) Rencana pemanfaatan kawasan penyangga 

pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a meliputi: 

a. Sub Kawasan Penunjang Pertambangan; dan 
b. Sub Kawasan Publik Pertambangan. 

(7) Rencana pemanfaatan kawasan penyangga pariwisata 

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

(8) Peta Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Bagian Kedua 

Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Inti Pertambangan 

Pasal 27 

(1) Rencana pemanfaatan ruang kawasan inti sub kawasan 
pengelolaan pertambangan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a meliputi: 
a. zona pertambangan; 
b. zona perlindungan setempat; dan 

c. zona rawan bencana. 
(2) Rencana pemanfaatan ruang kawasan inti sub kawasan 

publik pertambangan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b meliputi: 
a. zona perlindungan setempat; 

b. zona peruntukan lainnya; 
c. zona rawan bencana; dan 

d. zona pertambangan. 
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(3) Rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. subzona instalasi pertambangan (T-1); 
b. subzona fasilitas penunjang pertambangan (T-2); 
c. subzona terminal khusus (T-3); dan 
d. subzona wilayah izin usaha pertambangan (T-4). 

(4) Rencana subzona instalasi pertambangan (T-1) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas 

kurang lebih 198,96 Ha yang tersebar pada Blok-6 
dengan guna lahan berupa tempat pelindian, kolam 

penampungan, embung penampungan air, tata letak 
lokasi pemecah batuan biji, gudang bahan peledak, 

gudang penyimpanan emulsi, gardu dan distribusi 
jaringan listrik dan tumpukan batuan penutup. 

(5) Rencana subzona fasilitas penunjang (T-2) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b seluas kurang lebih 

6,45 Ha yang tersebar pada Blok-6 dengan guna lahan 
berupa hunian pekerja tambang, fasilitas rekreasi, 
kantin, klinik dan fasilitas gawat darurat. 

(6) Rencana subzona terminal khusus (T-3) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c seluas kurang lebih 
0,67 Ha yang tersebar pada Blok-6 dengan guna lahan 
berupa terminal khusus yang berada di Teluk 

Candrian. 
(7) Rencana subzona wilayah izin usaha pertambangan (T- 

4) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d seluas 

994,70 Ha yang tersebar pada Blok-6. 

(8) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subzona 

sempadan sungai (PS-2) seluas 23,63 Ha yang berada 
pada Blok 6. 

(9) Rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. subzona rawan bencana tsunami (RB-1); dan 
b. subzona rawan bencana longsor (RB-2). 

(10) Rencana subzona rawan bencana tsunami (RB-1) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a seluas 
28,47 Ha yang berada pada Blok-6. 

(11) Rencana subzona rawan bencana longsor (RB-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b seluas 

227,03 Ha yang berada pada Blok-6. 
(12) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 

a. subzona sempadan pantai (PS-1); 

b. subzona sempadan sungai (PS-2); dan 
c. subzona RTH sabuk hijau (PS-3). 

(13) Rencana subzona sempadan pantai (PS-1) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (12) huruf a seluas 242,73  Ha 
yang berada pada Blok-6. 
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(14) Rencana subzona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (12) huruf b seluas 28,85 Ha yang 

berada pada Blok-6. 
(15) Rencana subzona RTH sabuk hijau (PS-3) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (12) huruf c seluas 29,29 Ha yang 

berada pada Blok-6. 
(16) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

a. subzona hutan produksi (PL-1); dan 
b. subzona pertanian (PL-2). 

(17) Rencana subzona hutan produksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (16) huruf a seluas 1259,67 Ha 
yang berada di Blok-6. 

(18) Rencana subzona pertanian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (16) huruf b seluas 61,47 Ha yang berada di 

Blok-6. 
(19) Rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c meliputi: 
a. subzona rawan bencana tsunami (RB-1); dan 

b. subzona rawan bencana longsor (RB-2). 
(20) Rencana subzona rawan bencana tsunami (RB-1) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a seluas 

295,65 Ha yang berada pada Blok-6. 
(21) Rencana subzona rawan bencana longsor (RB-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b seluas 
599,24 Ha yang berada pada Blok-6. 

(22) Rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf d merupakan wilayah izin usaha 
pertambangan (T-4) yang berada di Blok-6 seluas 

kurang lebih 1477,95 Ha. 
 

Bagian Ketiga 

Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Penyangga 
Pertambangan 

Pasal 28 

 

(1) Rencana pemanfaatan ruang kawasan penyangga sub 

kawasan penunjang pertambangan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a meliputi: 

a. zona hutan lindung; 
b. zona perumahan; 
c. zona perlindungan setempat; 

d. zona rawan bencana; 
e. zona peruntukan lainnya; dan 
f. zona pertambangan. 

(2) Rencana pemanfaatan ruang kawasan penyangga sub 
kawasan publik pertambangan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b meliputi: 
a. zona perumahan; 



37 
 

 

 
 

b. zona peruntukan lainnya; 
c. zona perdagangan dan jasa; 

d. zona perlindungan setempat; 
e. zona rawan bencana; dan 
f. zona pertambangan. 

(3) Rencana zona hutan lindung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a adalah hutan lindung yang  
berada di Blok-2 seluas 1353,81 Ha, Blok-3 seluas 

81,83 Ha, Blok-4 seluas 907,09 Ha dan Blok-5 seluas 
551,06 Ha. 

(4) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 

a. subzona perumahan kepadatan tinggi (R1); 
b. subzona perumahan kepadatan sedang (R2); dan 
c. subzona perumahan kepadatan rendah (R3). 

(5) Rencana subzona perumahan kepadatan tinggi (R1) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a seluas 
17,46 Ha di Blok 5 meliputi: 
a. pengembangan rumah tunggal dan kopel dengan 

fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan 
menengah yang dikembangkan oleh masyarakat; 

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; dan 
d. pengembangan rumah tunggal, kopel dan deret 

dengan fungsi sebagai rumah kampung. 

(6) Rencana subzona perumahan kepadatan sedang (R2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b seluas 
2,68 Ha di Blok-1, seluas 13,62 Ha di Blok-2, seluas 

16,46 Ha di Blok-3, dan seluas 5,53 Ha di Blok-5 
meliputi: 

a. pengembangan rumah tunggal dan kopel dengan 
fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan 

menengah; 
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 sebagai rumah sederhana dan 
menengah; dan 

e. pengembangan rumah deret dengan fungsi tempat 
tinggal sebagai rumah menengah dan mewah yang 

dikembangkan oleh pengembang. 
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(7) Rencana subzona perumahan kepadatan rendah (R3) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c seluas 

1,29 Ha di Blok-4 meliputi: 
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; dan 
c. pengembangan rumah deret dengan fungsi tempat 

tinggal, sebagai rumah sederhana dan menengah. 
(8) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. subzona sempadan pantai (PS-1); dan 
b. subzona sempadan sungai (PS-2). 

(9) Rencana subzona sempadan pantai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) huruf a ditetapkan minimal 100 

(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat 
pada Blok-4 seluas 217,94 Ha dan Blok-5 seluas 

184,39 Ha. 
(10) Rencana subzona sempadan sungai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) huruf b ditetapkan minimum 
30 (tiga puluh) meter dari palung sungai sepanjang alur 
sungai yang terdapat di Blok-4 seluas 217,94 Ha dan 

Blok-5 seluas 115,74 Ha. 
(11) Rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. subzona rawan bencana tsunami (RB-1); dan 

b. subzona rawan bencana longsor (RB-2). 
(12) Rencana subzona rawan bencana tsunami (RB-1) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a seluas 
84,55 Ha pada Blok-1, seluas 216,95 Ha pada Blok-2, 
seluas 12,69 Ha pada Blok-3, seluas 335,47 Ha pada 

Blok-4 dan seluas 734,49 Ha pada Blok-5. 
(13) Rencana subzona rawan bencana longsor (RB-2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b seluas 
131,19 Ha yang berada pada Blok-2, seluas 569,06 Ha 

pada Blok-4 dan seluas 236,41 Ha pada Blok-5. 
(14) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 
a. subzona hutan produksi (PL-1); dan 

b. subzona pertanian (PL-2). 
(15) Rencana subzona hutan produksi (PL-1) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (14) huruf a seluas 246,21 Ha di 
Blok-1, seluas 649,88 Ha di Blok-2, seluas 660,92 Ha  
di Blok-3 dan 479,89 Ha di Blok-5. 
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(16) Rencana subzona pertanian (PL-2) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (14) huruf b seluas 10,59 Ha di 

Blok-2, seluas 83,51 Ha di Blok-4 dan seluas 37,33 Ha 
di Blok-5. 

(17) Rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f merupakan wilayah izin usaha 
pertambangan (T-4) yang berada di Blok-1 seluas 

kurang lebih 207,73 Ha, Blok-2 seluas kurang lebih 
2074,29 Ha, Blok-3 seluas kurang lebih 730,17 Ha, 

Blok-4 seluas kurang lebih 1249,57 Ha dan Blok-5 
seluas kurang lebih 1357,51 Ha. 

(18) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a meliputi: 
a. subzona perumahan kepadatan sedang (R2); dan 

b. subzona perumahan kepadatan rendah (R3). 
(19) Rencana subzona perumahan kepadatan sedang (R2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a seluas 
73,34 Ha di Blok-1, dan seluas 317,62 Ha di Blok-3 

meliputi: 
a. pengembangan rumah tunggal dan kopel dengan 

fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan 

menengah; 
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 sebagai rumah sederhana dan 
menengah; dan 

e. pengembangan rumah deret dengan fungsi tempat 

tinggal sebagai rumah menengah dan mewah yang 
dikembangkan oleh pengembang. 

(20) Rencana subzona perumahan kepadatan rendah (R3) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b seluas 

119,12 Ha di Blok-1 dan seluas 166,20 Ha di Blok-3 
meliputi: 
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; dan 

c. pengembangan rumah deret dengan fungsi tempat 

tinggal, sebagai rumah sederhana dan menengah. 
(21) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 
a. subzona hutan produksi (PL-1); dan 
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b. subzona pertanian (PL-2). 
(22) Rencana subzona hutan produksi (PL-1) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (19) huruf a seluas 33,79 Ha di 
Blok-1 dan seluas 3,47 Ha di Blok-3. 

(23) Rencana subzona pertanian (PL-2) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (19) huruf b seluas 297,08 Ha di 

Blok-1 dan seluas 258,27 Ha di Blok-3. 
(24) Rencana zona perdagangan dan jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: 

a. subzona perdagangan dan jasa deret (K1); dan 
b. subzona perdagangan dan jasa tunggal (K2). 

(25) Rencana subzona perdagangan dan jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (24) huruf a seluas 5,50 Ha yang 
berada pada Blok-3. 

(26) Rencana subzona perdagangan dan jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (24) huruf b seluas 5,23 Ha yang 

berada pada Blok-3. 
(27) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi subzona 
sempadan sungai (PS-2)seluas 37,85 Ha di Blok-1 dan 
seluas 13,13 Ha di Blok-3. 

(28) Rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e merupakan subzona rawan 

bencana tsunami (RB-1) seluas 81,55 Ha di Blok-1 dan 
seluas 42,15 Ha di Blok-3. 

(29) Rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf f merupakan wilayah izin usaha 
pertambangan (T-4) yang berada di Blok-1 seluas 

kurang lebih 55,05 Ha, dan Blok-3 seluas kurang lebih 
27,77 Ha. 

 

Bagian Keempat 
Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Inti Pariwisata 

Pasal 29 

(1) Rencana pemanfaatan ruang kawasan inti sub kawasan 
pengelolaan pariwisata sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a meliputi: 
a. zona peruntukan lainnya; 

b. zona perdagangan dan jasa; 
c. zona perumahan; 
d. zona campuran; 

e. zona rawan bencana; dan 
f. zona pertambangan. 

(2) Rencana pemanfaatan ruang kawasan inti sub kawasan 

publik pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (5) huruf b meliputi: 

a. zona perumahan; 
b. zona peruntukan lainnya; 
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c. zona perlindungan setempat; 
d. zona rawan bencana; dan 

e. zona pertambangan. 
(3) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. subzona pertanian (PL-2); dan 
b. subzona pariwisata (PL-3). 

(4) Rencana subzona pertanian (PL-2) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas 12,04 Ha yang 
tersebar pada Blok-5. 

(5) Rencana subzona pariwisata (PL-3) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b seluas 78,99 Ha yang 

berada pada Blok-5 meliputi daya tarik wisata seperti 
Pantai Mustika, Pantai Pancer dan Pulau Merah. 

(6) Rencana zona perdagangan dan jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah subzona 
perdagangan dan jasa tunggal (K2) seluas 15,68 Ha 

yang tersebar pada Blok-5. 
(7) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c meliputi subzona perumahan 
kepadatan sedang (R2) seluas 5,63 Ha di Blok-5 
meliputi: 

a. pengembangan rumah tunggal dan kopel dengan 
fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan 
menengah; 

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 sebagai rumah sederhana dan 

menengah; dan 
e. pengembangan rumah deret dengan fungsi tempat 

tinggal sebagai rumah menengah dan mewah yang 

dikembangkan oleh pengembang. 
(8) Rencana zona campuran (C) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d meliputi beberapa peruntukan 
fungsi dan bersifat terpadu yaitu perumahan, 

perdagangan dan jasa (C1) dengan luas 39,83 Ha yang 
tersebar pada Blok-5. 

(9) Rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e meliputi: 
a. subzona rawan bencana tsunami (RB-1); dan 

b. subzona rawan bencana longsor (RB-2). 
(10) Rencana subzona rawan bencana tsunami (RB-1) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a seluas 
105,91 Ha pada Blok-5. 
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(11) Rencana subzona rawan bencana longsor (RB-2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b seluas 

12,26 Ha yang berada pada Blok-5. 
(12) Rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f merupakan wilayah izin usaha 

pertambangan (T-4) yang berada di Blok-5 seluas 
kurang lebih 147,77 Ha. 

(13) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a meliputi: 

a. subzona perumahan kepadatan sedang (R2); dan 
b. subzona perumahan kepadatan rendah (R3). 

(14) Rencana subzona perumahan kepadatan sedang (R2) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a seluas 
17,06 Ha di Blok-5 meliputi: 

a. pengembangan rumah tunggal dan kopel dengan 
fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan 

menengah; 
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 sebagai rumah sederhana dan 
menengah; dan 

e. pengembangan rumah deret dengan fungsi tempat 

tinggal sebagai rumah menengah dan mewah yang 
dikembangkan oleh pengembang. 

(15) Rencana subzona perumahan kepadatan rendah (R3) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b seluas 

13,07 Ha di Blok-5 meliputi: 
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; dan 
c. pengembangan rumah deret dengan fungsi tempat 

tinggal, sebagai rumah sederhana dan menengah. 
(16) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi subzona 
pertanian (PL-2) dengan luas 55,45 Ha yang tersebar 

pada Blok-5. 
(17) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi subzona 
sempadan sungai (PS-2) seluas 2,32 Ha yang berada 
pada Blok-5. 
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(18) Rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf d merupakan subzona rawan 

bencana tsunami (RB-1) seluas 88,10 Ha yang berada 
pada Blok-5. 

(19) Rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf e merupakan wilayah izin usaha 
pertambangan (T-4) yang berada di Blok-5 seluas 

kurang lebih 88,1 Ha. 
 

Bagian Kelima 

Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Penyangga 
Pariwisata 

Pasal 30 

(1) Rencana pemanfaatan ruang kawasan penyangga sub 
kawasan penunjang pariwisata sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf a meliputi: 
a. zona perumahan; 

b. zona perlindungan setempat; 
c. zona peruntukan lainnya; 
d. zona rawan bencana; dan 

e. zona pertambangan. 
(2) Rencana pemanfaatan ruang kawasan penyangga sub 

kawasan publik pariwisata sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf b meliputi: 
a. zona perlindungan setempat; 

b. zona perdagangan dan jasa; 
c. zona peruntukan lainnya; 
d. zona perumahan; 

e. zona rawan bencana; dan 
f. zona pertambangan. 

(3) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi subzona perumahan 

kepadatan rendah (R3) seluas 20,04 Ha di Blok-5 
meliputi: 

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; dan 
c. pengembangan rumah deret dengan fungsi tempat 

tinggal, sebagai rumah sederhana dan menengah. 
(4) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subzona 
sempadan sungai (PS-2) ditetapkan minimal 30 (tiga 

puluh) meter dari palung sungai sepanjang alur sungai 
yang terdapat di Blok-5 seluas 4,04 Ha. 
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(5) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. subzona pertanian (PL-2); dan 
b. subzona pariwisata (PL-3). 

(6) Rencana subzona pertanian (PL-2) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a seluas 10,38 Ha yang 

berada pada Blok-5. 
(7) Rencana subzona pariwisata (PL-3) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf b seluas 10,44 Ha yang 
tersebar pada Blok-5. 

(8) Rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d merupakan subzona rawan 

bencana tsunami (RB-1) seluas 41,28 Ha yang berada 
pada Blok-5. 

(9) Rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e merupakan wilayah izin usaha 

pertambangan (T-4) yang berada di Blok-5 seluas 
kurang lebih 47,17 Ha. 

(10) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi subzona 
sempadan sungai pada Blok-5 seluas 1,59 Ha. 

(11) Rencana zona perdagangan dan jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah subzona 

perdagangan dan jasa tunggal (K2) berupa TPI Pancer 
seluas 0,78 Ha yang berada pada Blok-5. 

(12) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: 

a. subzona pertanian (PL-2); dan 
b. subzona pariwisata (PL-3). 

(13) Rencana subzona pertanian (PL-2) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (12) huruf a seluas 0,67 Ha yang 
tersebar pada Blok-5. 

(14) Rencana subzona pariwisata (PL-3) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (12) huruf b seluas 2,98 Ha yang 

berada pada Blok-5. 
(15) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf d meliputi subzona perumahan 
kepadatan rendah (R3) dengan luas 1,34 Ha di Blok-5 

meliputi: 
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; dan 

c. pengembangan rumah deret dengan fungsi tempat 
tinggal, sebagai rumah sederhana dan menengah. 
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(16) Rencana zona rawan bencana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e merupakan subzona rawan 

bencana tsunami (RB) seluas 8,36 Ha yang berada pada 
Blok-5. 

(17) Rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf f merupakan wilayah izin usaha 
pertambangan (T-4) yang berada di Blok-5 seluas 

kurang lebih 9,29 Ha. 
 

BAB VI 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 31 

(1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Strategis 

Tumpang Pitu Kabupaten 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. indikasi program utama struktur ruang wilayah; dan 
b. indikasi program utama perwujudan pola ruang. 

(3) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana 
pemerintah, pemerintah kabupaten, swasta, kerjasama 
pemerintah - swasta, dan masyarakat. 

(4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari pemerintah, 
pemerintah kabupaten, swasta dan masyarakat. 

(5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) 
tahapan, yaitu: 

a. tahap pertama, tahun 2015–2019, diprioritaskan 
pada upaya peningkatan berbagai kondisi esksisting, 
pengembangan baru, peningkatan kapasitas dan 

kinerja pelayanan; 
b. tahap kedua, tahun 2020-2024,diprioritaskan pada 

upaya peningkatan lebih lanjut, serta peningkatan 

kapasitas dan kinerja pelayanan; 
c. tahap ketiga, tahun 2025–2029, diprioritaskan pada 

upaya peningkatan lebih lanjut kapasitas dan 
kinerja pelayanan, serta beberapa pemantapan; dan 

d. tahap keempat, tahun 2030–2035, diprioritaskan 
pada upaya pemantapan. 

(6) Indikasi program utama jangka menengah lima 
tahunan, indikasi sumber pendanaan, indikasi 

pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan secara 
lebih rinci disajikan pada Lampiran XIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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Bagian Kedua 

Indikasi Program Utama 
Perwujudan Struktur Ruang Wilayah 

Pasal 32 

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang  
wilayah meliputi indikasi program untuk  perwujudan 

sistem perkotaan dan sistem jaringan transportasi. 
 

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang 
wilayah tahap pertama tahun 2015-2019 diarahkan 

untuk mempersiapkan pembangunan kawasan dan 
melengkapi sarana prasarana yang meliputi: 

a. penetapan struktur ruang kawasan strategis; 
b. penetapan fungsi tiap zona di kawasan strategis; 
c. penetapan zona dan sub zona kawasan strategis; 

d. penyediaan jaringan jalan baru; 
e. kajian alokasi air; 
f. kajian drainase; 

g. penyediaan jaringan air bersih, energi listrik, jaringan 
telepon, persampahan, saluran drainase, air limbah, 

sarana penanggulangan kebakaran ke wilayah 
pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan; dan 

h. penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, 
peribadatan, pemerintahan dan bangunan umum, ke 

wilayah pengembangan baru sesuai dengan 
kebutuhan. 

(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang 
wilayah tahap kedua tahun 2020–2024 ditujukan untuk 

melaksanakan pembangunan kawasan yang meliputi: 
a. peningkatan kualitas jaringan jalan yang sudah ada; 

b. melanjutkan Penyediaan jaringan air bersih, energi 
listrik, jaringan telepon, persampahan, saluran 

drainase, air limbah, jalur evakuasi bencana ke 
wilayah pengembangan baru sesuai dengan 

kebutuhan; dan 
c. melanjutkan penyediaan sarana pendidikan, 

kesehatan, peribadatan, pemerintahan dan bangunan 
umum, ke wilayah pengembangan baru sesuai dengan 

kebutuhan. 
(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang 

wilayah tahap ketiga tahun 2025–2029 ditujukan untuk 
melanjutkan pembangunan yang meliputi: 
a. melanjutkan Peningkatan kualitas jaringan jalan yang 

sudah ada; 
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b. melanjutkan penyediaan jaringan air bersih, energi 
listrik, jaringan telepon, persampahan, saluran 

drainase, air limbah, jalur evakuasi bencana ke 
wilayah pengembangan baru sesuai dengan 
kebutuhan; dan 

c. melanjutkan penyediaan sarana pendidikan, 
kesehatan, peribadatan, pemerintahan dan bangunan 

umum, ke wilayah pengembangan baru sesuai dengan 
kebutuhan. 

(4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang 
wilayah tahap keempat tahun 2030–2035 ditujukan 

untuk memantapkan kinerja kawasan serta pemenuhan 
jaringan prasarana dan sarana sesuai kebutuhan dan 

perkembangan yang meliputi: 
a. melanjutkan penyediaan jaringan air bersih, energi 

listrik, jaringan telekomunikasi, persampahan, 
saluran drainase, air limbah, jalur evakuasi bencana 

ke wilayah pengembangan baru sesuai dengan 
kebutuhan; dan 

b. melanjutkan penyediaan sarana pendidikan, 
kesehatan, peribadatan, pemerintahan dan bangunan 

umum, ke wilayah pengembangan baru sesuai dengan 
kebutuhan. 

 

Bagian Ketiga 
Indikasi Program Utama 

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana 

Lingkungan 

Pasal 33 

(1) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
prasarana dan sarana lingkungan tahap pertama tahun 

2015-2019 diarahkan untuk memperluas penyediaan 
sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, 

pemerintahan dan bangunan umum, ke wilayah 
pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
prasarana dan sarana lingkungan tahap kedua tahun 
2020- 2024 diarahkan untuk melanjutkan penyediaan 

sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, 
pemerintahan dan bangunan umum, ke wilayah 

pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan. 
(3) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

prasarana dan sarana lingkungan tahap ketiga tahun 
2025- 2029 diarahkan untuk melengkapi penyediaan 
sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, 

pemerintahan dan bangunan umum, yang belum sesuai 
dengan kebutuhan. 
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(4) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
prasarana dan sarana lingkungan tahap keempat tahun 

2030-2035 diarahkan untuk melengkapi penyediaan 
sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, 
pemerintahan dan bangunan umum, yang belum sesuai 

dengan kebutuhan. 
 

Bagian Keempat 
Indikasi Program Utama 

Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan 

Pasal 34 

(1) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

energi dan kelistrikan tahap pertama tahun 2015-2019 
diarahkan untuk: 

a. memperluas jaringan energi listrik ke wilayah 
pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan; dan 

b. menerapkan penggunaan kabel tanah untuk jaringan 

listrik dan telepon di kawasan pengembangan baru 
baik kawasan perumahan, industri/pergudangan 

maupun perdagangan dan jasa. 
(2) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

energi dan kelistrikan tahap kedua tahun 2020-2024 

diarahkan untuk: 
a. melanjutkan perluasan jaringan energi listrik ke 

wilayah pengembangan baru sesuai dengan 
kebutuhan; dan 

b. melanjutkan penggunaan kabel tanah untuk jaringan 
listrik dan telepon di kawasan pengembangan baru 
baik kawasan perumahan, industri/pergudangan 

maupun perdagangan dan jasa. 
(3) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

energi dan kelistrikan tahap ketiga tahun 2025-2029 
diarahkan untuk: 

a. melengkapi jaringan energi listrik yang masih belum 
sesuai dengan kebutuhan; dan 

b. pemeliharaan jaringan energi listrik. 

(4) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
energi dan kelistrikan tahap keempat tahun 2030-2035 

diarahkan untuk: 
a. pemenuhan kebutuhan energi listrik di seluruh 

pelosok Kawasan Tumpang Pitu; dan 
b. pemenuhan kebutuhan jaringan terrestrial tower 

menggunakan nirkabel. 



49 
 

 

 
 

Bagian Kelima 

Indikasi Program Utama 
Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 35 

(1) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
telekomunikasi tahap pertama tahun 2015-2019 

diarahkan untuk memperluas jaringan telepon ke wilayah 
pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
telekomunikasi tahap kedua tahun 2020-2024 diarahkan 
untuk melanjutkan perluasan jaringan telepon ke 

wilayah pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan. 
(3) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

telekomunikasi tahap ketiga tahun 2025- 2029 diarahkan 

untuk: 
a. melengkapi jaringan telepon yang masih belum sesuai 

dengan kebutuhan; dan 

b. pemeliharaan jaringan jaringan telepon. 

(4) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
telekomunikasi tahap keempat tahun 2030-2035 

diarahkan untuk: 
a. melengkapi jaringan telepon yang masih belum sesuai 

dengan kebutuhan; dan 
b. pemeliharaan jaringan jaringan telepon. 

 

Bagian Keenam 
Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi 

Pasal 36 

(1) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
transportasi tahun 2015-2019 diarahkan untuk: 
a. peningkatan dan pemeliharaan jalan; 
b. pelebaran Jalan Kolektor Primer dengan lebar Rumija 

25 meter; 
c. penetapan jaringan trayek angkutan umum bus yang 

menghubungkan antar kota dari arah Utara dengan 
Terminal Intermoda; 

d. rencana pembangunan jalan baru pada kawasan 
pertambangan dan pariwisata; dan 

e. pembuatan marka jalan. 
(2) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

transportasi tahun 2020-2024 diarahkan untuk: 
a. peningkatan dan pemeliharaan jalan; 

b. pelebaran Jalan Lokal Primer dengan lebar Rumija 15 

meter; 
c. penetapan trayek angkutan umum perkotaan dan 

perdesaan; 
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d. pembangunan trotoar di Jl. Sukamade pada kawasan 
perdagangan dan jasa serta fasilitas umum, serta Jl. 

Pancer pada sepanjang kawasan pariwisata; dan 
e. pengadaan dan pemasangan Alat Pengatur Isyarat Lalu 

Lintas (APILL) dan perlengkapan jalan. 
(3) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

transportasi tahun 2025-2029 diarahkan untuk: 
a. peningkatan dan pemeliharaan jalan; dan 
b. penetapan kelas jalan. 

(4) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

transportasi tahun 2030-2035 diarahkan untuk: 

a. peningkatan dan pemeliharaan jalan; 
b. pelebaran Jalan Lingkungan dengan lebar Rumija 11 

meter; dan 
c. rencana pembangunan jalan baru berupa jalan 

lingkungan di dalam perumahan lama dan perumahan 
baru. 

Bagian Ketujuh 
Indikasi Program Utama 

Perwujudan Sistem Jaringan Sumberdaya Air 

Pasal 37 

(1) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
sumberdaya air tahap pertama tahun 2015-2019 

diarahkan untuk: 
a. Pembuatan bendungan air; dan 
b. normalisasi Kali Karangtambak dan Kali Gonggo. 

(2) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

sumberdaya air tahap kedua tahun  2020-2024 
diarahkan untuk normalisasi tahap kedua Kali 
Karangtambak dan Kali Gonggo. 

(3) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

sumberdaya air tahap ketiga tahun 2025-2029  
diarahkan untuk normalisasi sungai-sungai lainnya yang 

ada di wilayah perencanaan. 
(4) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

sumberdaya air tahap keempat tahun 2030-2035 
diarahkan untuk normalisasi sungai-sungai lainnya yang 
ada di wilayah perencanaan. 

 

Bagian Kedelapan 
Indikasi Program Utama 

Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum 

Pasal 38 

(1) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan air 
bersih tahap pertama tahun 2015-2019 diarahkan untuk 

memperluas jaringan air bersih ke  wilayah 
pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan. 
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(2) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan air 
bersih tahap kedua tahun 2020-2024 diarahkan untuk 

melanjutkan jaringan air bersih ke wilayah 
pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan air 

bersih tahap ketiga tahun 2025-2029 diarahkan untuk: 
a. melengkapi jaringan air bersih ke wilayah 

pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan; dan 

b. pemeliharaan jaringan air bersih. 
(4) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan air 

bersih tahap keempat tahun 2030-2035 diarahkan untuk 
pemenuhan kebutuhan air bersih melalui jaringan 
perpipaan. 

 

Bagian Kesembilan 
Indikasi Program Utama 

Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan 

Pasal 39 

(1) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

persampahan tahap pertama tahun  2015-2019 
diarahkan untuk memperluas jaringan persampahan ke 

wilayah pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan. 
(2) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

persampahan tahap kedua tahun 2020-2024 diarahkan 
untuk melanjutkan jaringan persampahan ke wilayah 
pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
persampahan tahap ketiga tahun 2025-2029 diarahkan 

untuk: 
a. melengkapi jaringan persampahan ke wilayah 

pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan; dan 
b. pemeliharaan jaringan persampahan. 

(4) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
persampahan tahap keempat tahun 2030-2035 

diarahkan untuk operasionalisasi sistem pengumpulan, 
perwadahan, pengangkutan dan pemusnahan sampah. 

 

Bagian Kesepuluh 

Indikasi Program Utama 

Perwujudan Sistem Jaringan Air Limbah 

Pasal 40 

(1) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan air 
limbah tahap pertama tahun 2015-2019 diarahkan 

untuk: 
a. memperluas jaringan air limbah ke wilayah 

pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan; 
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b. mensosialisasikan penggunaan biofilter Anaerob dan 
Aerob kepada pengguna fasilitas umum serta 

pergadangan dan jasa dalam pegelolaan air limbah 
domestik; 

c. penyediaan IPAL pada zona pertambangan; dan 
d. penyediaan instalasi penyimpanan limbah B3 pada 

zona pertambangan. 
(2) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan air 

limbah tahap kedua tahun 2020-2024 diarahkan untuk 
a. melanjutkan jaringan air limbah ke wilayah 

pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan; dan 
b. menggunakan IPAL biofilter Anaerob dan Aerob pada 

fasilitas umum, perdagangan dan jasa dalam 
pegelolaan air limbah domestik. 

(3) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan air 
limbah tahap ketiga tahun 2025-2029 diarahkan untuk: 

a. melengkapi jaringan air limbah ke wilayah 

pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan; dan 
b. pemeliharaan jaringan air limbah. 

(4) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan air 

limbah tahap keempat tahun 2030-2035 diarahkan 

untuk penyebarluasan penggunaan IPAL domestik 
dengan menggunakann biofilter Anaerob dan Aerob di 

perumahan baru; dan penyelesaian pembangunan IPAL 
untuk industri. 

 

Bagian Kesebelas 
Indikasi Program Utama 

Perwujudan Sistem Jaringan Drainase 

Pasal 41 

(1) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 

saluran drainase tahap pertama tahun 2015-2019 
diarahkan untuk: 

a. memperluas   jaringan  saluran  drainase ke wilayah 
pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan; 

b. pemisahan saluran drainase dan saluran irigasi 
penyediaan IPAL pada zona pertambangan; dan 

c. normalisasi Kali Karangtambak dan Kali Gonggo 
sebagai saluran drainase makro. 

(2) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
saluran drainase tahap kedua tahun 2020-2024 

diarahkan untuk: 
a. melanjutkan jaringan saluran drainase ke wilayah 

pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan; dan 

b. rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase. 
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(3) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan 
saluran drainase tahap ketiga tahun 2025-2029 

diarahkan untuk: 
a. melengkapi   jaringan  saluran  drainase ke wilayah 

pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan; dan 

b. pemeliharaan jaringan saluran drainase. 
(4) Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan air 

limbah tahap keempat tahun 2030-2035 diarahkan 

untuk pemeliharaan saluran drainase. 
 

Bagian Keduabelas 
Indikasi Program Utama 

Perwujudan Penyediaan Prasarana Lainya 

Pasal 42 

(1) Indikasi program utama perwujudan penyediaan 
prasarana lainya tahap pertama tahun 2015-2019 

diarahkan untuk memperluas fasilitas sosial dan fasilitas 
umum ke wilayah pengembangan baru sesuai dengan 

kebutuhan. 
(2) Indikasi program utama perwujudan penyediaan 

prasarana lainya tahap kedua tahun 2020-2024 
diarahkan untuk melanjutkan fasilitas sosial dan fasilitas 

umum ke wilayah pengembangan baru sesuai dengan 
kebutuhan. 

(3) Indikasi program utama perwujudan penyediaan 

prasarana lainya tahap ketiga tahun 2025-2029 

diarahkan untuk: 
a. melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 

masih belum sesuai dengan kebutuhan; dan 
b. pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. 

(4) Indikasi program utama perwujudan penyediaan 
prasarana lainnya tahap keempat tahun 2030-2035 
diarahkan untuk: 

a. melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 
masih belum sesuai dengan kebutuhan; dan 

b. pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. 
 

Bagian Ketigabelas 
Indikasi Program Utama 

Perwujudan Pola Ruang 

Pasal 43 

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah 

terdiri dari indikasi program utama kawasan inti 
pertambangan dan pariwisata serta indikasi program 

utama kawasan penyangga pertambangan dan 
pariwisata. 
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(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan inti 
pertambangan meliputi sub kawasan pengelolaan dan 

sub kawasan publik pertambangan. 
(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan inti 

pariwisata meliputi sub kawasan pengelolaan dan sub 

kawasan publik pariwisata. 
(4) Indikasi program utama perwujudan kawasan penyangga 

pertambangan meliputi sub kawasan  penunjang  dan 

sub kawasan publik pertambangan. 
(5) Indikasi program utama perwujudan kawasan penyangga 

pariwisata meliputi sub kawasan penunjang dan sub 
kawasan publik pariwisata. 

 
Bagian Keempatbelas 

Perwujudan Kawasan Inti Sub Kawasan Pengelolaan 

Pertambangan 

Pasal 44 

 
(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

inti sub kawasan pengelolaan pertambangan tahun 

2015-2019 diarahkan untuk: 
a. penetapan zona pertambangan emas, perak, tembaga; 

b. penetapan Zona Perlindungan Setempat sempadan 
sungai; 

c. penetapan zona rawan tsunami; 

d. penetapan zona evakuasi; dan 
e. penetapan jalur evakuasi. 

(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

inti sub kawasan pengelolaan pertambangan tahun 
2020-2024 diarahkan untuk: 

a. reklamasi dan rehabilitasi kawasan tambang; 
b. menyediakan instalasi pengolahan limbah tambang; 
c. menyediakan pelabuhan untuk transportasi hasil 

tambang; dan 

d. penyediaan lokasi relokasi bencana dan fasilitas 
evakuasi bencana. 

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 
inti sub kawasan pengelolaan pertambangan tahun 

2025-2029 diarahkan untuk: 
a. reklamasi dan rehabilitasi kawasan tambang; dan 

b. reboisasi hutan pasca tambang. 
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Bagian Kelimabelas 
Perwujudan Kawasan Inti Sub Kawasan Publik 

Pertambangan 

Pasal 45 

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

inti sub kawasan publik pertambangan tahun 2015-2019 
diarahkan untuk : 

a. pemanfaatan Hutan Produksi secara optimal dan 
berwawasan lingkungan; 

b. penyediaan Zona buffer di antara kegiatan pariwisata 
dan pertambangan; 

c. penyediaan Sarana Perkantoran; 
d. penetapan zona Perlindungan setempat sempadan 

pantai; 

e. penetapan Zona Perlindungan Setempat sempadan 
sungai; 

f. rehabilitasi & Konservasi pada kawasan pantai yang 
bertebing; 

g. penetapan zona rawan tsunami; 
h. penetapan zona evakuasi; dan 

i. penetapan jalur evakuasi. 
(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

inti sub kawasan pengelolaan pertambangan tahun 

2020-2024 diarahkan untuk : 
a. pemanfaatan Hutan Produksi secara optimal dan 

berwawasan lingkungan; 
b. penyediaan lokasi relokasi bencana dan fasilitas 

evakuasi bencana; dan 
c. mempertahankan areal perbukitan yang tidak 

digunakan untuk kegiatan pertambangan sebagai 

hutan produksi/hutan rakyat. 
(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

inti sub kawasan pengelolaan pertambangan tahun 
2025-2029 diarahkan untuk : 

a. pemanfaatan Hutan Produksi secara optimal dan 

berwawasan lingkungan; dan 

b. rehabilitasi & Konservasi pada kawasan pantai yang 
bertebing. 

(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 
inti sub kawasan pengelolaan pertambangan tahun 
2030-2035 diarahkan untuk: 

a. pemanfaatan Hutan Produksi secara optimal dan 
berwawasan lingkungan; dan 

b. rehabilitasi & Konservasi pada kawasan pantai yang 

bertebing. 
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Bagian Keenambelas 
Perwujudan Kawasan Inti Sub Kawasan Pengelolaan 

Pariwisata 

Pasal 46 

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

inti sub kawasan pengelolaan pariwisata tahun 2015- 
2019 diarahkan untuk: 

a. pengembangan Kawasan Wisata Pantai yang 
berwawasan lingkungan; 

b. penyediaan Sarana Rekreasi; 

c. pengembangan Zona perdagangan; 
d. pengembangan Zona campuran perdagangan dan jasa 

dengan perumahan; 

e. penetapan zona rawan tsunami; 
f. penetapan zona evakuasi; dan 
g. penetapan jalur evakuasi. 

(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 
inti sub kawasan pengelolaan pariwisata tahun 2020- 

2024 diarahkan untuk: 
a. pengembangan Kawasan Wisata Pantai yang 

berwawasan lingkungan; 
b. penyediaan Sarana Rekreasi; 
c. pengembangan Zona perdagangan; dan 

d. pengembangan Zona campuran perdagangan dan jasa 

dengan perumahan. 
(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

inti sub kawasan pengelolaan pariwisata tahun 2025- 
2029 diarahkan untuk : 

a. pengembangan Kawasan Wisata Pantai yang 
berwawasan lingkungan; 

b. penyediaan Sarana Rekreasi; 
c. pengembangan Zona perdagangan; dan 

d. pengembangan Zona campuran perdagangan dan jasa 

dengan perumahan. 
(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

inti sub kawasan pengelolaan pariwisata tahun 2030- 

2035 diarahkan untuk : 
a. pengembangan Kawasan Wisata Pantai yang 

berwawasan lingkungan; 
b. penyediaan Sarana Rekreasi; 
c. pengembangan Zona perdagangan; dan 

d. pengembangan Zona campuran perdagangan dan jasa 
dengan perumahan. 
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Bagian Ketujuhbelas 
Perwujudan Kawasan Inti Sub Kawasan Publik Pariwisata 

Pasal 47 

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

inti sub kawasan publik pertambangan tahun 2015-2019 
diarahkan untuk: 

a. penyediaan akomodasi pariwisata yang nyaman dalam 
mendukung pengembangan kawasan pariwisata; 

b. penetapan zona rawan tsunami; 
c. penetapan zona evakuasi; dan 

d. penetapan jalur evakuasi. 
(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

inti sub kawasan publik pariwisata tahun 2020-2024 
diarahkan untuk: 
a. penyediaan akomodasi pariwisata yang nyaman dalam 

mendukung pengembangan kawasan pariwisata; 

b. menyediakan jaringan infrastruktur dan utilitas 
penunjang kegiatan pariwisata; dan 

c. mengembangkan perdagangan lingkup lingkungan di 

sepanjang periferi jalan lingkungan, yaitu pada Blok- 
3. 

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 
inti sub kawasan publik pariwisata tahun 2025-2029 

diarahkan untuk: 
a. penyediaan akomodasi pariwisata yang nyaman dalam 

mendukung pengembangan kawasan pariwisata; 

b. menyediakan jaringan infrastruktur dan utilitas 
penunjang kegiatan pariwisata; dan 

c. mengintegrasikan pengembangan objek-objek wisata 
dalam lingkup satu kawasan. 

(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 
inti sub kawasan publik pariwisata tahun 2030-2035 
diarahkan untuk: 

a. penyediaan akomodasi pariwisata yang nyaman dalam 
mendukung pengembangan kawasan pariwisata; dan 

b. mengintegrasikan pengembangan objek-objek wisata 
dalam lingkup satu kawasan. 

 

Bagian Kedelapanbelas 
Perwujudan Kawasan Penyangga Sub Kawasan Penunjang 

Pertambangan 

Pasal 48 

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

penyangga sub kawasan penunjang pertambangan tahun 
2015-2019 diarahkan untuk: 

a. penetapan Zona Hutan Lindung; 



58 
 

 

 
 

b. pemanfaatan Hutan Produksi secara optimal dan 
berwawasan lingkungan; 

c. pengembangan Zona perdagangan; 
d. pengembangan Zona Pertanian; 
e. penetapan zona Perlindungan setempat sempadan 

pantai; 

f. penetapan Zona Perlindungan Setempat sempadan 

sungai; 
g. penetapan zona rawan tsunami; 
h. penetapan zona evakuasi; dan 

i. penetapan jalur evakuasi. 
(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

penyangga sub kawasan penunjang pertambangan tahun 
2020-2024 diarahkan untuk: 

a. pemanfaatan Hutan Produksi secara optimal dan 
berwawasan lingkungan; 

b. pengembangan Zona perdagangan; dan 
c. pengembangan Zona Pertanian. 

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 
penyangga sub kawasan penunjang pertambangan tahun 
2025-2029 diarahkan untuk: 

a. pemanfaatan Hutan Produksi secara optimal dan 
berwawasan lingkungan; 

b. pengembangan Zona perdagangan; dan 
c. pengembangan Zona Pertanian. 

(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

penyangga sub kawasan penunjang pertambangan tahun 

2030-2035 diarahkan untuk: 
a. pemanfaatan Hutan Produksi secara optimal dan 

berwawasan lingkungan; 

b. pengembangan Zona perdagangan; dan 

c. pengembangan Zona Pertanian. 
 

Bagian Kesembilanbelas 

Perwujudan Kawasan Penyangga Sub Kawasan Publik 
Pertambangan 

Pasal 49 

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

penyangga sub kawasan publik pertambangan tahun 
2015-2019 diarahkan untuk: 

a. penyediaan Fasilitas Pendidikan; 
b. penyediaan Fasilitas Peribadatan; 
c. pengembangan Zona perdagangan; 

d. pengembangan Zona Pertanian; 
e. penyediaan perumahan layak huni; 
f. penetapan zona Perlindungan setempat sempadan 

pantai; 

g. pengembangan Kawasan Agropolitan; dan 
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h. penetapan Zona Perlindungan Setempat sempadan 
sungai. 

(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 
penyangga sub kawasan publik pertambangan tahun 
2020-2024 diarahkan untuk: 

a. penyediaan Fasilitas Pendidikan; 
b. penyediaan Fasilitas Peribadatan; 
c. pengembangan Zona perdagangan; 

d. pengembangan Zona Pertanian; 
e. penyediaan perumahan layak huni; 
f. penetapan zona Perlindungan setempat sempadan 

pantai; dan 
g. pengembangan Kawasan Agropolitan. 

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 
penyangga sub kawasan publik pertambangan tahun 

2025-2029 diarahkan untuk: 
a. penyediaan Fasilitas Pendidikan; 

b. penyediaan Fasilitas Peribadatan; 
c. pengembangan Zona perdagangan; 
d. pengembangan Zona Pertanian; 

e. penyediaan perumahan layak huni; dan 
f. penetapan zona Perlindungan setempat sempadan 

pantai. 
(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

penyangga sub kawasan publik pertambangan tahun 
2030-2035 diarahkan untuk: 

a. penyediaan Fasilitas Pendidikan; 
b. penyediaan Fasilitas Peribadatan; 
c. pengembangan Zona perdagangan; 

d. pengembangan Zona Pertanian; 
e. penyediaan perumahan layak huni; dan 
f. penetapan zona Perlindungan setempat sempadan 

pantai. 
 

Bagian Keduapuluh 
Perwujudan Kawasan Penyangga Sub Kawasan Penunjang 

Pariwisata 

Pasal 50 

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

penyangga sub kawasan penunjang pariwisata tahun 

2015-2019 diarahkan untuk: 
a. peningkatan kualitas permukiman nelayan; 
b. penetapan Zona Perlindungan Setempat sempadan 

sungai; 

c. penetapan zona rawan tsunami; 
d. penetapan zona evakuasi; dan 
e. penetapan jalur evakuasi. 
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(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 
penyangga sub kawasan penunjang pariwisata tahun 

2020-2024 diarahkan untuk: 
a. peningkatan kualitas permukiman nelayan; dan 
b. menyediakan jaringan infrastruktur dan utilitas di 

sub kawasan penunjang pariwisata. 
(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

penyangga sub kawasan penunjang pariwisata tahun 
2025-2029 diarahkan untuk: 

a. peningkatan kualitas permukiman nelayan; 

b. mengembangkan perdagangan lingkup lingkungan di 
sepanjang periferi jalan lingkungan, yaitu pada Blok- 
5; dan 

c. menyediakan jaringan infrastruktur dan utilitas di 
sub kawasan penunjang pariwisata. 

(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 
penyangga sub kawasan penunjang pariwisata tahun 

2030-2035 diarahkan untuk: 
a. peningkatan kualitas permukiman nelayan; dan 
b. mengembangkan perdagangan lingkup lingkungan di 

sepanjang periferi jalan lingkungan, yaitu pada Blok- 
5. 

 
Bagian Keduapuluhsatu 

Perwujudan Kawasan Penyangga Sub Kawasan Publik 
Pariwisata 

Pasal 51 

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 
penyangga sub kawasan publik pariwisata tahun 2015- 

2019 diarahkan untuk: 
a. pengembangan Kawasan Minapolitan; 
b. penetapan Zona Perlindungan Setempat sempadan 

sungai; 
c. penetapan Zona Penangkapan Laut; 
d. pengembangan Zona perdagangan; 

e. penetapan zona rawan tsunami; 
f. penetapan zona evakuasi; dan 

g. penetapan jalur evakuasi. 
(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

inti sub kawasan publik pariwisata tahun 2020-2024 
diarahkan untuk: 
a. pengembangan Zona perdagangan; 

b. penyediaan lokasi relokasi bencana dan fasilitas 

evakuasi bencana; dan 
c. penyediaan infrastruktur dan utilitas kawasan 

minapolitan. 
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(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 
inti sub kawasan publik pariwisata tahun 2025-2029 

diarahkan untuk: 
a. pengembangan Zona perdagangan; 
b. penyediaan ruang terbuka hijau pada sempadan 

sungai; dan 
c. penyediaan infrastruktur dan utilitas kawasan 

minapolitan. 
(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang kawasan 

inti sub kawasan publik pariwisata tahun 2030-2035 
diarahkan untuk: 

a. pengembangan Zona perdagangan; 
b. penyediaan ruang terbuka hijau pada sempadan 

sungai; dan 
c. penyediaan infrastruktur dan utilitas kawasan 

minapolitan. 
 

Bagian Keduapuluhdua 

Indikasi Sumber Pendanaan 

Pasal 52 

(1) Dana yang diperlukan untuk membiayai program- 

program pembangunan dan pemeliharaan dapat berasal 
dari pemerintah kabupaten (APBD Kabupaten), 

pemerintah provinsi (APBD Provinsi),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. 

(3) Pembiayaan program pembangunan dan pemeliharaan 

yang berasal dari swasta sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa tanggung jawab sosial perusahaan, 

diarahkan dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak 
langsung terhadap masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya, dapat berupa bantuan fisik (sarana 
prasarana lingkungan), ekonomi maupun sosial. 

 

Bagian Keduapuluhtiga 

Indikasi Pelaksana Kegiatan 

Pasal 53 

Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari satuan kerja 

perangkat pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah pusat, serta swasta, pemerintah  bersama 
swasta dan masyarakat. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Pertama 
Umum 

Pasal 54 

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang disusun 

untuk mewujudkan tertib tata ruang dan agar 

pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan 
Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Tumpang 
Pitu. 

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi; 
b. ketentuan perizinan pemanfaatan ruang; 

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan 
d. arahan pengenaan sanksi. 

 
Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Pasal 55 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis 

Tumpang Pitu digunakan sebagai acuan untuk 
menyusun peraturan zonasi dalam rencana-rencana 

rinci tata ruang. 
(2) Ketentuan Zoning Text Peraturan Zonasi Kawasan 

Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi dapat 
dilihat pada Lampiran XIV. 

(3) Ketentuan Zoning Map Peraturan Zonasi Kawasan 

Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi dapat 
dilihat pada Lampiran XV. 

 

Bagian Ketiga 
Ketentuan Perizinan Pemanfaatan Ruang 

Umum 

Pasal 56 

(1) Ketentuan perizinan pemanfaatan ruang merupakan 

acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian 
izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur 
ruang dan rencana pola ruang Kawasan Strategis 

Tumpang Pitu Kabupaten 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 Tumpang Pitu 
Kabupaten Banyuwangi, standar, dan kualitas 

minimal penataan ruang yang telah ditetapkan; 
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b. menghindari dampak eksternal negatif; dan 
c. melindungi kepentingan umum. 

(3) Perizinan pemanfaatan ruang meliputi izin prinsip, izin 
lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin 
mendirikan bangunan dan izin lain berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatas lebih lanjut diatur dalam peraturan 

bupati. 
 

Bagian Keempat 
Ketentuan Insentif dan Disinsentif 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 57 

Dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan 

pemanfaaan ruang wilayah, pemerintah kabupaten 
memberikan insentif dan disinsentif kepada masyarakat. 

 

Paragraf 2 
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif 

Pasal 58 

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk: 
a. penyediaan data dan informasi peluang; 

b. penyediaan sarana dan sarana; 
c. penyediaan lahan dan lokasi; 
d. pemberian bantuan teknis; 

e. percepatan pemberian perizinan; 
f. pemberian insentif fiskal maupun non fiskal; 
g. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 

h. kemudahan prosedur perizinan; 
i. pemberian penghargaan kepada masyarakat dan 

swasta; 

j. peningkatan peran serta masyarakat kepada pihak 

yang bersangkutan; dan 

k. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum 
peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang 

sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling 
lama 6 bulan setelah berlakunya peraturan daerah 

ini. 
(2) Pemberian disinsentif dilakukan dengan mekanisme 

sebagai berikut: 
a. disinsentif pada saat sudah mendapatkan izin 

sebelum ada PZ: 
1. pembangunan dapat dilanjutkan; 

2. tidak diterbitkan lagi perijinannya; 
3. dicabutnya izin setelah 5 tahun; dan 
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4. memberi ganti rugi kepada yang bersangkutan. 
b. disinsentif pada saat belum mendapatkan izin dan 

tidak sesuai dengan PZ: 
1. pemberian denda; 
2. memperketat izin pembangunan; 

3. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan 
4. pengenaan kompensasi dan penalti. 

(3) Penjabaran dari setiap butir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan (2) akan diatur dalam Peraturan 

Bupati. 
 

Bagian Kelima 
Arahan Pengenaan Sanksi 

Pasal 59 

(1) Arahan pengenaan sanksi merupakan acuan dalam 
pengenaan sanksi terhadap: 

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana 
struktur ruang dan pola ruang wilayah Kawasan 

Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi; 
b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi 

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu 
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2035; 

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan yang 
diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Kawasan Strategis Tumpang Pitu Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2015-2035; 

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin 

pemanfaatan ruang yang ditertibkan berdasarkan 
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2035; 
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam 

persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan 
berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 
Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015- 

2035; 
f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap 

kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan 
dinyatakan sebagai milik umum; dan 

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh 
dengan prosedur yang tidak benar. 

(2) Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan 

penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 
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(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan kepada pemohon dan pejabat pemerintah  

yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan 
ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

(4) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa: 

a. sanksi administratif; dan/atau 
b. sanksi pidana. 

 

BAB VIII 
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 60 

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: 
a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana 

rinci di Daerah; 
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat 

penataan ruang; 
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang 

timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang 
sesuai dengan rencana tata ruang; 

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang 
terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang di wilayahnya; 
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 

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

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

menimbulkan kerugian. 

Pasal 61 

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan 

ruang dari pejabat yang berwenang; 
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam  

persyaratan izin pemanfaatan ruang; 
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan 
sebagai milik umum; dan 

e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi 
tata ruang. 

Pasal 62 

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta 
masyarakat dapat berbentuk: 

a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang 
udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; 
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b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan 
dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan 

kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah 
daerah/kota di daerah; 

c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan 

RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi 
lebih dari satu wilayah; 

d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai 
dengan RTRW daerah yang telah ditetapkan; dan 

e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan 
ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta 
meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 
Pasal 63 

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta 

masyarakat dapat berbentuk: 
a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan 

kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah 
daerah/kota di Daerah, termasuk pemberian informasi 

atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan 
dimaksud; dan 

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan 

dengan penertiban pemanfaatan ruang. 

 

BAB IX 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 64 

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang 
penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 
ayat (3) dikenakan sanksi administratif. 

(2) Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran 
penataan ruang berupa: 

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. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur dalam peraturan bupati. 
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BAB X 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 65 

(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; 
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. 
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(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 66 

(1) Setiap orang melanggar ketentuan dalam Pasal 61 huruf 

a, huruf b, huruf c, dan huruf d diancam dengan pidana 

kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) adalah 
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. 
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

adalah kejahatan. 
 

BAB XII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 67 

Sehubungan dengan dinamika pembangunan yang pesat di 
Kabupaten Banyuwangi, maka kegiatan-kegiatan yang tidak 

tercantum dalam Peraturan Zonasi akan dikaji lebih lanjut 
oleh BKPRD Kabupaten Banyuwangi dalam menerbitkan 
perizinannya. 

 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 68 

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka 

semua hasil perencanaan lain yang sudah ada, serta 
semua rencana teknis dan rencana sektoral yang terkait 

dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Rencana Penataan Ruang Kawasan 

Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini. 
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(2) Sebelum ditetapkannya pengaturan pengendalian 
pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi dalam 

Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Tumpang 
Pitu Kabupaten Banyuwangi, maka mekanisme 
perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang 

dilakukan oleh pemerintah kabupaten tetap berlaku. 
(3) Pada saat Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis 

Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi ini ditetapkan 
maka semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan 
Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Tumpang 

Pitu Kabupaten Banyuwangi melalui kegiatan 
penyesuaian pemanfaatan secara bertahap. 

(4) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan 

sebelum penetapan Rencana Penataan Ruang Kawasan 
Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi ini dan 

dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai 
dengan prosedur yang benar,kepada pemegang izin 

diberikan penggantian yang layak, sesuai kesepakatan 
dan peraturan yang berlaku. 

(5) Penggunaan kawasan hutan pada kawasan inti dan 

kawasan penyangga yang belum diatur dalam peraturan 
daerah ini dimungkinkan selama mengacu kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 69 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

a. kegiatan budidaya khusus yang telah ditetapkan dan 
berada di kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi 

lindung kawasan, pada prinsipnya dapat diteruskan 
dengan pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dinilai 

mengganggu fungsi lindung kawasan dan/atau 
mengakibatkan konversi kawasan berfungsi lindung 

maka harus dilakukan penertiban sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. dengan telah ditetapkannya kawasan-kawasan lindung 

melalui Peraturan Daerah ini maka tidak diperbolehkan 
mengalokasikan lahan di kawasan lindung untuk 

kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan 
merusak fungsi lindung kawasan; dan 

d. apabila terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 
dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya yang 

ditetapkan dalam Rencana Penataan Ruang Kawasan 
Strategis Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi maka 

kegiatan tersebut harus dihentikan dan dilakukan 
penertiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 70 

(1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan 
penataan ruang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 

(2) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan 
penataan ruang yang materinya bertentangan dengan 

Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Pasal 71 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 
 

Ditetapkan di Banyuwangi 
Pada Tanggal 6 November 2015 

 

 
 
 

Diundangkan di Banyuwangi 
Pada Tanggal 6 November 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUWANGI, 

ttd. 
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19561008 198409 1 001 

Pj. BUPATI BANYUWANGI, 
ttd. 

Z A R K A S I 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 9 

NOMOR REGISTER 332-11/2015 

 



71 
 

 

 
 
 

PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR 11 TAHUN 2015 

TENTANG 
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS TUMPANG PITU 

KABUPATEN BANYUWANGI 

TAHUN 2015 – 2035 

 
 

I. UMUM 

 

Bahwa pembangunan di Kawasan Strategis Tumpang Pitu 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; 
Bahwa 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; 

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 08 Tahun 

2012, penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang 
Pitu perlu diterapkan sesuai peraturan tersebut, dimana didalamnya 

mengatur tentang penetapan tujuan penaatan ruang, rencana zona 
lindung dan budidaya, rencana jaringan prasarana, arahan 

pemanfaatan ruang hingga peraturan zonasi 
Oleh karena itu, untuk mewujudkan azas penataan ruang untuk 

mewujudkan kepastian hukum dan keadilan maka perlu menetapkan 

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu menjadi 
Peraturan Daerah, sehingga arahan penataan ruang pada Kawasan 

Strategis Tumpang Pitu dapat dilaksanakan dengan jelas dan tegas oleh 
Pemerintah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan di 

Kabupaten Banyuwangi. 



72 
 

 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam 
Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah 

tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan 
salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal 
yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata 

ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan 
hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya 

dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena 
istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis 

dalam bidang tata ruang. 
Pasal 2 

Yang dimaksud dengan : 
- Asas Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 

dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas 
sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan; 

- Asas Keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 
dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola 
ruang; 

- Asas Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan 
ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara 
kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan 
pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara 
kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan; 

- Asas Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 
dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan 
daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan 
generasi mendatang; 

- Asas Keberdayaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan 
ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang 
dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin 
terwujudnya tata ruang yang berkualitas 

- Asas Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 
dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 
penataan ruang; 

- Asas Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan; 

- Asas Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan 
ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan 
masyarakat; 
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- Asas Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan 
ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan 
peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan 
masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak 
secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan 

- Asas Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang 
dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya 
maupun hasilnya. 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 

Tujuan Penataan Ruang Kawasan merupakan nilai dan/atau kualitas 

terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian 
sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan 

disusunnya RTR KS, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi 
konsep pencapaian. Tujuan Penataan Ruang Kawasan berisi tema 

yang akan direncanakan pada Kawasan Strategis. 
Perumusan tujuan penataan Kawasan Strategis didasarkan pada: a. 
arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; b. isu 

strategis Kawasan Strategis, yang antara lain dapat berupa potensi, 
masalah, dan urgensi penanganan; dan c. karakteristik Kawasan 

Strategis. 
Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Yang dimaksud dengan: 

- Jalan kolektor primer adalah jalan kolektor primer yang 
menghubungkan antar Ibukota Provinsi; 
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- Jalan lokal primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan 
rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi; 

- Jalan lingkungan adalah jaringan jalan yang menghubungkan 
antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di 
dalam lingkungan kawasan perdesaan. 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 

Cukup jelas 
Pasal 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukup jelas 
Pasal 23 

Cukup jelas 
Pasal 24 

Cukup jelas 
Pasal 25 

Cukup jelas 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasal 27 

Cukup jelas 
Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 

Arahan pemanfaatan ruang dalam RTR KS merupakan upaya 
mewujudkan RTR KS dalam bentuk program pengembangan 
Kawasan Strategis dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) 

tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan 
Pasal 32 

Cukup jelas 
Pasal 33 

Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukup jelas 
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Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Pasal 38 
Cukup jelas 

Pasal 39 

Cukup jelas 
Pasal 40 

Cukup jelas 
Pasal 41 

Cukup jelas 

Pasal 42 
Cukup jelas 

Pasal 43 
Cukup jelas 

Pasal 44 
Cukup jelas 

Pasal 45 
Cukup jelas 

Pasal 46 
Cukup jelas 

Pasal 47 
Cukup jelas 

Pasal 48 
Cukup jelas 

Pasal 49 
Cukup jelas 

Pasal 50 
Cukup jelas 

Pasal 51 
Cukup jelas 

Pasal 52 
Cukup jelas 

Pasal 53 

Cukup jelas 
Pasal 54 

Cukup jelas 
Pasal 55 

Cukup jelas 

Pasal 56 
Cukup jelas 

Pasal 57 
Cukup jelas 

Pasal 58 
Cukup jelas 

Pasal 59 
Cukup jelas 
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Pasal 60 
Cukup jelas 

Pasal 61 
Cukup jelas 

Pasal 62 
Cukup jelas 

Pasal 63 

Cukup jelas 
Pasal 64 

Cukup jelas 
Pasal 65 

Cukup jelas 

Pasal 66 
Cukup jelas 

Pasal 67 
Cukup jelas 

Pasal 68 
Cukup jelas 

Pasal 69 
Cukup jelas 

Pasal 70 
Cukup jelas 

Pasal 71 
Cukup jelas 

 

====================================== 


