
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perubahan kebijakan nasional tentang Tata

Ruang yang dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah, telah

diterbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan

antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang

wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak

ketiga;

c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sabu

Raijua dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna,

berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan

keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sabu Raijua;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua

Tahun 2011-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);

2. Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
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3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembarn Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan PERPU
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembarn Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

11.Undang-Undang 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);

12.Undang-Undang 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);

13.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembarn Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5234);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang
pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran
Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3660);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat
Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

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

19.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan
Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/N/2009
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten

21.Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Sabu Raijua. (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu
Raijua Nomor 1 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA

dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2011-2031.

BAB I
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Wilayah adalah wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
6. 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.

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

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

10. Rencana tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD

adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksana
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang di Tingkat Daerah
dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi
pentaan ruang di daerah.

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. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua yang selanjutnya disingkat

RTRW Kabupaten Sabu Raijua adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah
Kabupaten Sabu Raijua.

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

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

19. 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.

20. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan
pelayanan pada tingkat wilayah.

21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan
sumber daya buatan.
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22. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi.

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

25. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat
kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan
sistem agribisnis.

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

27. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

28. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan,
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan
secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

29. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi
kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan.

30. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa
pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering
potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

31. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk
pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur
maupun tumpang sari.

32. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk
dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering
untuk komoditas perkebunan.

33. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus
diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha
tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan)
berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

34. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang memiliki sumber daya
bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data
geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan
pertambangan yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi
dan pasca tambang, baik diwilayah darat maupun perairan.

35. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,
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ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah
ditetapkan sebagai warisan dunia.

36. Kawasan strategis provinsi, yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

37. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan.

38. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas
tanah.

39. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah
tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,
pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

40. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk
memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan.

41. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan 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;

42. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun
penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan
intra-dan antarmoda transportasi.

43. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam
jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

44. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa
kecamatan.

45. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.

46. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

47. Energi baru dan terbarukan adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi
baru.

48. Energi terbarukan adalah bentuk energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi
yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola
dengan baik.

49. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan
masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.
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50. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan ekosistem untuk mendukung
kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktifitas,
kemampuan adaptasi dan kemampuan memperbaharui diri.

51. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

52. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,
klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu
wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,
meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu.

53. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat atau badan hukum.

54. Peran serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas
kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2
Tujuan penataan ruang Kabupaten Sabu Raijua untuk mewujudkan pengembangan
potensi unggulan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata dengan tetap
memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta sebagai pusat wilayah pertahanan
dan keamanan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3
Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas:
a. pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem

perdesaan dan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem dalam sistem kabupaten
maupun provinsi;

b. pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi sistem prasarana utama dan
prasarana lainnya secara terpadu dalam mendorong pertumbuhan wilayah;

c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui
pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing-masing;

d. pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan terbentuknya kawasan
agropolitan;

e. pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap dalam mewujudkan
terbentuknya kawasan minapolitan;

f. pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional;
dan

g. peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara aset-
aset pertahanan dan keamanan.
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Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4
(1) Strategi untuk mengembangkan sistem permukiman yang berhirarki dan

terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem
dalam sistem kabupaten maupun provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, meliputi :
a. membentuk pusat pelayanan desa mulai dari pusat pelayanan antar desa,

pusat pelayanan setiap desa, sampai pada pusat pelayanan pada setiap
dusun atau kelompok permukiman;

b. membentuk hubungan antara pusat pedesaan dengan pusat perkotaan;
c. melengkapi pusat permukiman perdesaan dengan pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; dan
d. mendorong pengembangan perdesaan dengan membentuk kawasan

agropolitan melalui keterkaitan kawasan perkotaan – perdesaan.
(2) Strategi untuk mengembangkan sistem prasarana wilayah meliputi sistem

prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu dalam mendorong
pertumbuhan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk menunjang

kegiatan permukiman perdesaan sebagai pusat pengembangan ekonomi
wilayah;

b. mengembangkan sistem penyediaan sumberdaya energi untuk
meningkatkan pelayanan listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi
wilayah;

c. mengembangkan sistem komunkasi melalui sistem kabel maupun nirkabel
dalam melayani kebutuhan masuarakat sampai pedesaan;

d. meningkatkan ketersediaan sumberdaya air dalam menunjang pertanian,
perikanan, pertambangan dan pariwisata; dan

e. mengoptimalkan penanganan dan pemanfaatan sampah organic dalam
menunjang pengembangan pertanian melalui sistem composting.

(3) Strategi untuk pemeliharaan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
melalui pengembangan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
a. memantapkan fungsi kawasan dengan memperbaiki dan meningkatkan

fungsi lindung pada daerah yang mempunyai potensi sebagai kawasan
resapan air melalui rehabilitasi lahan dengan menanam vegetasi yang
mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu
meresapkan air;

b. memantapkan kawasan perlindungan setempat dengan mambatasi kegiatan
pada kawasan perlindungan setempat serta mengembangkan ruang terbuka
hijau sebagai kawasan konservasi dan penunjang pariwisata; dan

c. membatasi dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan
mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan mata air.

(4) Strategi untuk mengembangkan pertanian dalam mewujudkan terbentuknnya
kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :
a. mengamankan ketahanan pangan melalui peningkatan efisiensi,

produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertnian serta
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peningkatan kemampuan petani serta pelaku pertanian beserta penguatan
lembaga pendukungnnya;

b. mempertahankan luasan pertanian lahan basah secara keseluruhan agar
tidak berkurang dan saluran irigasi tidak boleh diputus;

c. meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan untuk
peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan
standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan;

d. mengembangkan usaha pengolahan produk-produk pertanian melalui
peningkatan teknologi yang ramah lingkungan;

e. mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan melalui
peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah
produk perkebunan di setiap wilayah serta pengoptimalan pengolahan dan
peningkatan nilai tambah hasil perkebunan; dan

f. membentuk pusat agropolitan pada kawasan pedesaan maupun perkotaan
secara terpadu.

(5) Strategi untuk mengembangkan kawasan perikanan budidaya dan tangkap
dalam mewujudkan terbentuknnya kawasan minapolitan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :
a. meningkatan kualitas, kuantitas, efisiensi, produktivitas, produksi, daya

saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya dengan membentuk
sentra pengolah hasil ikan untuk mendukung pengoptimalan pengolahan
dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan;

b. mengembangkan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut yang
diprioritaskan pada sektor yang mempunyai skenario pengembangan
optimis dan mempunyai potensi dan prospek pengembangan di masa
mendatang;

c. memantapkan sentra-sentra perikanan tangkap dan budidaya perikanan
sebagai sala satu penujang kawasan minapolitan;

d. mengembangkan industri kecil dan rumah tangga berbasis minapolitan pada
sentra-sentra produksi;

e. mengembangkan kawasan perikanan berupa peningkatan peran, efisiensi,
produktivitas yang berlanjut serta peningkatan nilai tambah beberapa
komoditi yang potensial; dan

f. meminimalkan dampak negatif pengelolaan perikanan melalui pelarangan
penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, pengolahan limbah hasil
perikanan dan menjaga kelestarian lingkungan perikanan.

(6) Strategi untuk mengembangkan wisata alam maupun budaya unggulan yang
berskala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :
a. mengembangkan obyek wisata budaya dan alam yang berpotensi skala

regional, dengan membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan
paket wisata;

b. meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata,
penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan; dan

c. melindungi kawasan di sekitar bangunan dan kawasan yang mempunyai
nilai sejarah dan budaya.

(7) Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan
memelihara aset – aset pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf g, meliputi :
a. menyediakan ruang untuk mendukung kawasan strategis wilayah dengan

fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
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b. membatasi kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar
kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan; dan

c. melestarikan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun
di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang
memisahkan kawasan strategis wilayah dengan kawasan budi daya
terbangun.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Peratama
Umum

Pasal 5
(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sabu Raijua, meliputi:

a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:50.000 sebagaiman tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 6
(1) Rencana Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud

pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
b. Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan (PKLp);
c. Pusat Kegiatan Kawasan (PPK); dan
d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perkotaan Seba.
(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Perkotaan Bolou.
(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. Perkotaan Eimadeke;
b.Perkotaan Ledeunu;
c. Perkotaan Tanajawa; dan
d.Perkotaan Eilogo.

(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
a. Perdesaan Lobodei;
b.Perdesaan Eilode;
c. Perdesaan Raedewa;
d.Perdesaan Mehona;
e. Perdesaan Ledeke; dan
f. Perdesaan Lobohede.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
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Pasal 7
Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistm Jaringan Transportsi Darat

Pasal 8
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,

terdiri atas :
a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

(2) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi :
a. jaringan jalan kolektor primer II terdiri atas ruas :

1) Seba – Bolou;
2) Seba – Mesara;
3) Mesara – Eilogo; dan
4) Eilogo – Bolou.

b. jaringan jalan lokal primer yang sudah dikembangkan terdiri atas ruas :
1) Roboaba – Delo – Eilode;
2) Nadawawi – Raekore – Matei – Lobodei;
3) Raekore – Deme;
4) Ledeana – Depe – Titinalede - Teriwu;
5) Mebba – Raeloro – Raenyale – Raemode – Ledeke;
6) Eilode – Eimadake – Keduru; dan
7) Ledeunu – Ledeke – Ballu - Bolua –Lobowalu.

(3) Rencana terminal angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa
pengembangan terminal tipe C terdiri atas :
a. Kelurahan Mebba;

b. Desa Keduru;

c. Desa Eilode;

d. Desa Tanajawa;

e. Kelurahan Ledeunu; dan

f. Desa Eilogo

(4) Rencana pengembangan jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi dermaga penyeberangan
dalam kabupaten, terdiri atas :
a. dermaga penyeberangan di Seba di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat

dengan rute seba – raijua – dana;
b. dermaga penyeberangan Pudi Ata di Desa Ledeae Kecamatan Hawu Mehara

dengan rute Ledeae – Ledeunu;
c. dermaga penyeberangan Namo di Kelurahan Ledeunu Kecamatan Raijua

dengan rute Ledeunu – Ledeae;
d. dermaga penyeberangan Lobo Walu di Desa Kolorae Kecamatan Raijua dengan

rute Lobo Walu – Namo; dan
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e. dermaga penyeberangan Mananga di Desa Ballu Kecamatan Raijua dengan rute
Mananga – Namo.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9
(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b,

meliputi :
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. pengembangan pelabuhan pengumpul, terdiri atas :

1) pengembangan Pelabuhan Seba di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat;

dan

2) pengembangan Pelabuhan Biu di Kelurahan Limagu Kecamatan Sabu Timur.

b. pengembangan pelabuhan pengumpan di Pelabuhan Namo Kelurahan Ledeunu

Kecamatan Raijua
(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Pelabuhan Seba dengan alur pelayaran, meliputi Seba – Ende; Seba – Kupang;
Seba – Makasar; dan Seba – Waingapu;

b. Pelabuhan Biu dengan alur pelayaran Surabaya - Benoa - Biu - Kupang – Ende;
dan

c. Pelabuhan Namo dengan alur pelayaran, meliputi Namo – Ende; dan Namo –
Waingapu.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10
(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,

terdiri atas :
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas pengembangan bandar udara pengumpan di Desa Eilode di Kecamatan Sabu
Tengah.

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diatur dalam undang-undang

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11
Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf c, terdiri atas :
a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
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d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimakud dalam Pasal 11 huruf a,

dimaksudkan untuk menujang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan
energi lainnya.

(2) Rencana pengembangan sumberdaya energi listrik di wilayah Kabupaten Sabu
Raijua berupa :
a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kelurahan Ledeunu Kecamatan

Raijua; Kelurahan Bolou di Kecamatan Sabu Timur, Kelurahan Mebba di
Kecamatan Sabu Barat dan Desa Eilode Kecamatan Sabu Tengah.

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Raijua, Kecamatan
Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu
Timur

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b,

terdiri atas :
a. sistem jaringan kabel; dan
b. sistem jaringan nirkabel.

(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di
Perkotaan Seba Kecamatan Sabu Barat.

(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf b, berupa
pengembangan menara telekomunikasi yang meliputi seluruh kecamatan dengan
penggunaan tower bersama.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 14
(1) Sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c,

terdiri atas :
a. jaringan sumber daya air yang ada di kabupaten;
b. Daerah Irigasi (DI);
c. Bendungan;
d. prasarana air baku untuk air bersih; dan
e. sistem pengendalian banjir.

(2) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas :
a. Wilayah Sungai (WS) Noelmina meliputi Pulau Timor, Pulau Rote dan Pulau

Sabu;
b. Daerah Aliran Sungai ( DAS);
c. Bendung
d. Danau (Tangkapan Air);
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e. Embung; dan
f. Mata Air.

(3) Lokasi pengembangan DAS, Bendung, danau (tangkapan air); embung dan mata
air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(4) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. D.I kewenangan Nasional, yaitu D.I Lokopehapo dengan luas kurang lebih 250

(dua ratus lima puluh) hektar yang terdapat di Desa Raeloro Kecamatan Sabu
Barat.

b. D.I kewenangan Kabupaten dengan luas kurang lebih 5.130 (lima ribu seratus
tiga puluh) hektar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Pengembangan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan
dikembangkan di Desa Dello Kecamatan Sabu Barat.

(6) Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
terdiri atas :
a. sumur bor di Desa Ledeana, Desa Nadawawi dan Desa Raeloro Kecamatan Sabu

Barat; dan seluruh Kecamatan se Kabupaten Sabu Raijua;
b. sumur gali di Desa Eilode Kecamatan Sabu Tengah; Desa Menia, Desa Ledeana

dan Desa Raedewa Kecamatan Sabu Barat; Desa Wadumedi dan Desa Daieko
Kecamatan Hawu Mehara dan Desa Deme, Desa Hallapaji, Desa Eilogo dan Desa
Waduwalla Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Raijua dan Kecamatan Sabu
Timur.

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa
pembangunan Bendungan Wie di Desa Dello Kecamatan Sabu Barat sebagai
bendung utama penangkap air.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15
(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf d, terdiri atas :
a. sistem jaringan persampahan;
b. sistem jaringan drainase;
c. sistem jaringan limbah;
d. Sistem jaringan air minum; dan
e. Evakuasi bencana/mitigasi bencana.

(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas :
a. penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit lingkungan dan

pusat kegiatan pelayanan;
b. penyediaan fasilitas pemilahan sampah pada kawasan permukiman, kawasan

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial,
dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah; dan

c. pengembangan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah terdapat di
Desa Eimau Kecamatan Sabu Tengah.

d. pengembangan lokasi Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) terdapat
di seluruh kawasan perkotaan pada setiap kecamatan, meliputi :
1) Perkotaan Seba;
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2) Perkotaan Ledeunu;
3) Perkotaan Bolou;
4) Perkotaan Tanajawa;
5) Perkotaan Eilogo; dan
6) Perkotaan Eilode.

(3) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. sistem drainase primer adalah seluruh jaringan sungai; dan
b. sistem drainase sekunder di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer

yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada kompleks perumahan.
(4) Sistem jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. penggunaan septik-tank dan peresapan dilakukan dengan memperhatikan
desain peresapan;

b. kewajiban menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan
pengorganisasian (sistem off-site) bagi pengelola kawasan industri dan pusat
kegiatan perdagangan kapasitas besar; dan

c. penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk pusat kegiatan
fasilitas umum.

(5) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri
atas :
a. pelayanan air minum dengan menggunakan PDAM terdapat di Kecamatan Sabu

Barat;
b. pelayanan air minum dengan menggunakan mata air terdapat di Kecamatan

Sabu Timur;
c. pelayanan air minum dengan menggunakan sumur bor terdapat di Kecamatan

Sabu Barat; dan
d. pelayanan air minum dengan sumur gali terdapat di Kecamatan Sabu Tengah;

Kecamatan Sabu Barat; Kecamatan Hawu Mehara dan Kecamatan Raijua.
(6) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

meliputi jalur utama dari lokasi bencana ke ruang terbuka hijau dan fasilitas
umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap
kecamatan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16
(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan

budidaya.
(2) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitaian 1 : 50.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 17
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Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestraian alam dan cagar budaya; dan
d. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, tersebar di
Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Hawu Mehara,
sebesar kurang lebih 7.523 (tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga) hektar

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 19
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b

terdiri atas:
a. kawasan sempadan pantai
b. kawasan sempadan sungai;
c. kawasan sempadan bendungan;
d. kawasan sempadan danau/tangkapan air;
e. kawasan sempadan embung; dan
f. kawasan sempadan mata air.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar kurang lebih 1.264 (seribu dua ratus enam puluh empat)
hektar terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Sabu Raijua yang meliputi pantai
di Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah,
Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Hawu Mehara dan Kecamatan Raijua, dengan
ketentuan terdiri atas :
a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter

dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya

curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi
pantai.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
direncanakan sebesar kurang lebih 2.172 (dua ribu seratus tujuh puluh dua)
hektar terdapat di kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai
buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk
melestarikan fungsi sungai, dengan ketentuan :
a. garis sempadan sungai bertanggul di tetapkan sebagai berikut :

1) garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan
sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki
tanggul; dan

2) garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan,
ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang
kaki tanggul.
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b. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada

sungai besar yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima

ratus) Km2 atau lebih ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m,

sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah pengaliran sungai

seluas kuran dari 500 (lima ratus) Km2 sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)

m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

c. penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan

perkotaan di tetapkan sebagai berikut:

1) sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis
sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung
dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

2) sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai
dengan 20 (dua puluh)meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-
kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu
ditetapkan; dan

3) sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh)
meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter
dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

(4) kawasan sempadan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima) hektar
terdapat di Kecamatan Sabu Barat dengan ketentuan :
a. daratan sepanjang tepian bendungan yang lebarnya proporsional terhadap

bentuk dan kondisi fisik bendungan; dan
b. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus)

meter dari titik pasang air bendungan tertinggi.
(5) kawasan sempadan danau/tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, direncanakan sebesar kurang lebih 39 (tiga puluh simbilan) hektar,
terdapat di Kecamatan Raijua, Kecamatan Sabu Barat, dan Kecamatan Sabu
Tengah dengan sempadan danau/tangkapan air mencakup daratan sepanjang
tepian danau/tangkapan air yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan
kondisi fisik danau/tangkapan air antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi
ke arah darat.

(6) kawasan sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
direncanakan sebesar kurang lebih 1.016 (seribu enam belas) hektar terdapat di
Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Barat,
Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Sabu Tengah dan Kecamatan Raijua dengan
ketentuan :

a. daratan sepanjang tepian embung yang lebarnya proporsional terhadap
bentuk dan kondisi fisik embung; dan

b. daratan dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter sampai dengan 50 (lima
puluh) meter dari titik pasang air embung tertinggi.

(7) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
direncanakan sebesar kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) hektar
terdapat di kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu
Tengah, dan Kecamatan Raijua dengan ketentuan :
a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk

mempertahankan fungsi mata air; dan

b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
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Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 20
(1) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf c, terdiri atas:
a. kawasan konservasi perairan Nasional Laut Sawu; dan
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Kawasan pencadangan konservasi perairan Nasional Laut Sawu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh Laut Sawu.

(3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdiri atas :
a. kawasan kampung adat meliputi :

1) Kujiratu di Desa Kuji Ratu Kecamatan Sabu Timur;
2) Rae Muhu di Kelurahan Ledeunu Kecamatan Raijua;
3) Jariwala di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat;
4) Kolorae di Desa Pedaro Kecamatan Hawu Mehara;
5) Namata di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat;
6) Halapadji di Desa Eilogo Kecamatan Sabu Liae; dan
7) Hurati di Desa Keduru Kecamatan Sabu Timur.

b. Kawasan istana Raja Sabu meliputi kawasan Tenni Hawu di Kelurahan
Mebba Kecamatan Sabu Barat.

c. kawasan upacara adat terdapat di Pantai Bodo’, Kelurahan Mebba,
Kecamatan Sabu Barat dan Desa Mehona, Desa Eilogo Kecamatan Sabu Liae,
pantai Uba Ae di Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara, Kolo Teriwu
(ketaku rai) di Desa Teriwu Kecamatan Sabu Barat dan Kolo Merabbu di
Kecamatan Sabu Liae.

d. situs sejarah Majapahit di kawasan Kolorae Desa Kolorae, Kelurahan
Ledeunu dan Desa Ballu Kecamatan Raijua;

e. Gua Lie Ma Dira di Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara;
f. Kawasan Amu Tegida / Aru Palo di seluruh Kecamatan se Kabupaten Sabu

Raijua

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 21
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d

meliputi :
a. kawasan potensi gempa tektonik;
b.kawasan rawan bencana longsor;
c. kawasan rawan banjir; dan
d.kawasan bahaya tsunami.

(2) Kawasan potensi gempa tektonik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan dengan kriteria adanya patahan berpotensi timbul gempa tektonik
meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua.

(3) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat :

a. Desa Jadu, Desa Teriwu, Desa Rainalulu, Desa Titinalede, Desa Raimude, Desa
Rainyale, Desa Nadawawi, Desa Raidewa, Desa Depe, Desa Ledekapaka dan
Desa Raikore di Kecamatan Sabu Barat;

b. Desa Daieko, Desa Pedaro, Desa Wadumeddi dan Desa Gurimonearu di
Kecamatan Hawu Mehara; dan

c. Desa Aikare, Desa Mehona, Desa Loborai, Desa Ledeke dan Desa Eilogo di
Kecamatan Sabu Liae.

(4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan
dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan berpotensi tinggi
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mengalami bencana alam banjir pasang yaitu di Kelurahan Mebba Kecamatan
Sabu Barat.

(5) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
ditetapkan dengan kriteria merupakan wilayah yang potensial terkena bahaya
tsunami yaitu di seluruh wilayah pantai Selatan Kabupaten Sabu Raijua.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 22
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan rakyat;
b. kawasan peruntukan pertanian;
c. kawasan peruntukan perikanan;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan permukiman; dan
h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 23
Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a
sebesar kurang lebih 3.819 (tiga ribu delapan ratus embilan belas) hektar tersebar di
seluruh kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 24
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b

meliputi:
a. kawasan pertanian tanaman pangan;
b. kawasan hortikultura;
c. kawasan perkebunan; dan
d. kawasan peternakan.

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, terdiri atas :
a. kawasan pertanian lahan basah sebesar kurang lebih 863 (delapan ratus

enam puluh tiga) hektar tersebar di seluruh kecamatan;
b. kawasan pertanian lahan kering sebesar kurang lebih 21.016 (dua puluh

satu ribu enam belas) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
c. lahan pertanian pangan berkelanjutan sebesar kurang lebih 15.574 (lima

belas ribu lima ratus tujuh puluh empat) hektar, di seluruh kecamatan; dan
d. arahan pengembangan komoditas unggulan berupa sorghum, kacang hijau

dan kacang tanah di Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Hawu Mehara
dan Kecamatan Raijua.
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(3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. bawang merah di Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Tengah dan

Kecamatan Sabu Timur;
b. mangga di Kecamatan Sabu Tengah; dan
c. mengembangkan pusat agropolitan di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat.

(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki
komoditas utama lontar, kelapa dan jambu mente dikembangkan di seluruh
kecamatan sebesar kurang lebih 8.396 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh
enam) hektar.

(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, memiliki
komoditas ternak unggulan meliputi ternak sapi, kerbau, kuda, kambing dan
domba dengan penyediaan padang penggembalaan di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 25
(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c,

terdiri atas :
a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
c. kawasan pengolahan industri ikan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdapat di selurut perairan Laut Sawu terutama di seluruh kecamatan,
dengan komoditas unggulan berupa cakalang, tongkol dan tuna.

(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas :
a. kawasan perikanan budidaya air tawar meliputi mina padi di Desa Raeloro

Kecamatan Sabu Barat dan Desa Eimadake Kecamatan Sabu Tengah;
b. kawasan perikanan budidaya air laut di seluruh wilayah pantai dan pesisir

Kabupaten Sabu Raijua zona 4 (empat) mill laut; dan
c. kawasan budidaya rumput laut terdapat di seluruh kecamatan.
d. kawasan budidaya tambak garam terdapat di seluruh kecamatan.

(4) Kawasan pengolahan industri ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi industri kecil rumah tangga berbasis minapolitan terdapat di Kelurahan
Mebba dan Desa Raemadia Kecamatan Sabu Barat.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 26
(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf d, terdiri atas :
a. minyak dan gas bumi; dan
b. mineral logam dan non logam.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. sumber minyak bumi terdapat di bagian blok Sawu; dan
b. sumber gas alam terdapat di Desa Kota Hawu Kecamatan Sabu Liae.

(3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan non logam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
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a. Mangan di Desa Wadu Wala Kecamatan Sabu Liae dan Desa Wadu Medi
Kecamatan Hawu Mehara; dan

b. Batu bangunan di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e,

terdiri atas:
a. kawasan peruntukan industri sedang; dan
b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.

(2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas :
a. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian berbasis hortikultura

sebagai penujang agropolitan di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat; dan
b. pengembangan industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang

minapolitan di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat.
(2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, meliputi :
a. industri tenun di seluruh kecamatan;
b. industri gerabah di Desa Lede Talo, Desa Kota Hawu, Desa Dainao

Kecamatan Sabu Liae, Desa Pedaro di Kecamatan Hawu Mehara dan Desa
Bolua Kecamatan Raijua ; dan

c. pandai besi Mehona di Desa Mehona di Kecamatan Sabu Liae, Desa Lobodeii
di Kecamatan Sabu Timur dan Desa Ballu Kecamatan Raijua.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 28
(1)Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f,

terdiri atas :
a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
b. kawasan peruntukan pariwisata alam.

(2)Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas :
a. kawasan kampung adat meliputi :

1) Kujiratu di Desa Kuji Ratu Kecamatan Sabu Timur;
2) Rae Muhu di kelurahan Ledeunu Kecamatan Raijua;
3) Jariwala di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat;
4) Kolorae di Desa Pedaro, Rae Ledeae, Rae Ledekebolli dan Rae Ledelo di

Desa Ledeae, Rae Wui Rai di Desa Lederaga Rae Hipi di Desa Tanajawa,
Rae Lobohede di Desa Lobohede Kecamatan Hawu Mehara;

5) Namata di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat.
6) Halapadji di Desa Eilogo Kecamatan Sabu Liae; dan
7) Hurati di Desa Keduru Kecamatan Sabu Timur

b. kawasan istana Raja Sabu yaitu Tenni Hawu di Kelurahan Mebba Kecamatan
Sabu Barat.

c. kawasan upacara adat meliputi :
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1) kawasan upacara adat di Pantai Bodo’, Kelurahan Mebba, Kecamatan
Sabu Barat;

2) kawasan upacara adat Pehere Jara /Bodo’ di Kelurahan Mebba
Kecamatan Sabu Barat; dan

3) kawasan upacara adat Bui Ihi/Hole/Wadui Mea/Merabhu di Desa
Mehona, di Desa Eilogo dan di Desa Ledeke Kecamatan Liae, Upacara
adat Hole Mehara di Uba Ae, Desa Rame Due Kecamatan Hawu Mehara;

4) kawasan upacara adat Hole Mehara di pantai Uba Ae Desa Rame Due
Kecamatan Hawu Mehara.

5) kawasan upacara adat Kowa Rotai di Pantai Ubba Habba Desa Ledeunu
dan Peluru Rudju di Pantai Selatan Desa Bolua Kecamatan Raijua.

d. situs sejarah Majapahit di kawasan Kolorae Desa Kolorae dan Kelurahan
Ledeunu Kecamatan Raijua;

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdiri atas :

a. kawasan Pantai Biu di Kecamatan Sabu Timur;
b. kawasan Loko Eimada di Kecamatan Sabu Timur;
c. kawasan Pantai Seba di Kecamatan Sabu Barat;
d. kawasan Pantai Bodo’di Kecamatan Sabu Barat;
e. kawasan Eimada Bebae di Kecamatan Sabu Tengah;
f. kawasan Pantai Menia di Kecamatan Sabu Barat;
g. kawasan Gua Lie Ma Dira Desa Daieko di Kecamatan Hawu Mehara;
h. kawasan Pantai Raerobo di Kecamatan Sabu Liae;
i. kawasan Pantai Bali di Kecamatan Sabu Timur ;
j. kawasan Lederaga di Kecamatan Hawu Mehara;
k. kawasan Wadu Mea/Merabhu di Kecamatan Sabu Liae;
l. kawasan Dahi Ae di Kecamatan Hawu Mehara; dan
m. kawasan Pantai Ege Kecamatan Sabu Liae;
n. kawasan Pantai Uba Daramaka-Gelanalalu di Desa Wadumeddi Kecamatan

Hawu Mehara;
o. kawasan Pantai Eimau di Desa Eimau Kecamatan Sabu Tengah; dan
p. kawasan Pantai Hala di Desa Kolorae Kecamatan Raijua

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 29
(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf

g, terdiri atas :
a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diimbangani dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar
Perkotaan Seba, Perkotaan Bolou, Perkotaan Ledeunu, Perkotaan Tanajawa, dan
Perkotaan Eilogo, dan Perkotaan Eimadeke, dan masing-masing perkotaan
menyediakan rth minimum 30 %.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b
meliputi kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di
sekitar daerah pertanian di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Sabu Raijua.

(4) Rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Sabu Raijua
memiliki luas sebesar kurang lebih 3.782 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh
dua)hektar.
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Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 30
(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h,

meliputi :
a. kawasan peruntukan pesisir; dan
b. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

(2) Kawasan peruntukan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
berupa zona budidaya , meliputi :
a. perikanan budidaya air laut di seluruh wilayah pantai dan pesisir Kabupaten

Sabu Raijua zona 4 (empat) mill laut; dan
b. budidaya rumput laut terdapat diseluruh kecamatan.
c. budidaya garam terdapat diseluruh kecamatan.

(3) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b terdapat di Pulau Dana

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 31
(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Sabu Raijua, terdiri atas :

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

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

Pasal 32
Kawasan Strategis Nasional sebagimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a,
terdiri atas kawasan perbatasan Republik Indonesia (RI) di Pulau Dana dengan
Negara Australia.

Pasal 33
Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b,
terdiri atas kawasan konservasi perairan Nasional Laut Sawu

Pasal 34
(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)

huruf c, terdiri atas :
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

hidup.
(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. kawasan agropolitan di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat.
b. kawasan minapolitan di Kelurahan Mebba dan Desa Raimadia Kecamatan

Sabu Barat.
c. kawasan bandara udara Eilode di Kecamatan Sabu Tengah.
d. kawasan pelabuhan Seba di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat.
e. kawasan wisata terdiri atas :
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1) wisata pantai Bali Kecamatan Sabu Timur; dan
2) wisata pantai Ege Kecamatan Sabu Liae.
3) wisata pantai Uba Ae di Desa Rame Due, Uba Daramaka-Gelanalalu di Desa

Wadumeddi, Popo di Desa Lobohede dan wisata pantai Lederaga di Desa
Lederaga Kecamatan Hawu Mehara;

4) wisata pantai Eimau di Desa Eimau Kecamatan Sabu Tengah; dan
5) wisata pantai Namo di Kelurahan Ledeunu Kecamatan Raijua

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. kawasan kampung adat Namata di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat dan

kampung adat Kujiratu di Desa Kuji Ratu Kecamatan Sabu Timur;
b. istana Raja Sabu yaitu Tenni Hawu di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat;

dan
c. situs sejarah Majapahit di Desa Kolorae, Desa Ballu dan Kelurahan Ledeunu

Kecamatan Raijua.
(4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bendungan Wie di di
Desa Dello Kecamatan Sabu Barat

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 35
(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur

ruang dan pola ruang.
(2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan

pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanannya.
(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)

disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi
swasta dan kerja sama pendanaan.

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37
(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan

sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
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c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 38
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam
menyusun peraturan zonasi.

(2) Katentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung.
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana

wilayah, terdiri atas :
1) kawasan sekitar prasarana transportasi;
2) kawasan sekitar prasarana energi;
3) kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
4) kawasan sekitar prasarana sumber daya air.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 39
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan sempadan pantai;
c. kawasan sempadan sungai;
d. kawasan sempadan bendungan;
e. kawasan sempadan danau;
f. kawasan sempadan embung;
g. kawasan sempadan mata air;
h. kawasan taman nasional perairan;
i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
j. kawasan rawan bencana gempa tektonik;
k. kawasan rawan banjir; dan
l. kawasan rawan tsunami.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan

a. arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung dilakukan pada kawasan
yang ditetapkan fungsi sebagai hutan lindung yang menjadi kewenangan
daerah;

b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk wisata alam tanpa merubah
bentang alam;

c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi
permukiman penduduk asli dengan luasan tetap/terbatas, tidak mengurangi
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fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh
instansi terkait yang berwenang; dan

d. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas
kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
a. sosialisasi rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai kepada seluruh

masyarakat yang bermukim di sekitar pantai dan kepada seluruh
stakeholders pembangunan terkait;

b. pada kawasan sempadan yang memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya
seperti: permukiman perkotaan dan perdesaan, pariwisata, pelabuhan, serta
kawasan lainnya, pengembangannya harus sesuai dengan peruntukan lahan
yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir;

c. bangunan yang boleh ada di sempadan pantai antara lain dermaga, tower
penjaga keselamatan pengunjung pantai; dan

d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang mampu melindungi atau
memperkuat perlindungan sempadan pantai dari abrasi dan ilfitrasi air laut
kedalam tanah.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
a. mempertahankan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi dan

kerusakan kualitas air sungai;
b. pencegahan dilakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat

mengganggu atau merusak kualitas air sungai;
c. pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak

berkembang lebih jauh;
d. melarang pembuangan limbah industri ke sungai;
e. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
f. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan pemanfaatan air.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan bendungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi

maupun fasilitas pendukungnya, dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan kualitas dan daya dukung - daya tampung sungai dan
atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum
yang memanfaatkan ruang tersebut; dan

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang
dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air .

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan danau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menujang fungsi taman rekreasi

maupun fasilitas pendukungnya, dengan memperhatikan dan
mepertimbangkan kulaitas dan daya dukung – daya tamping sungai dan atau
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danau yang ada serta kemanan dari masyarakat secara umum yang
memanfaatkan ruang tersebut; dan

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang
dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan embung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
a. perlindungan sekitar embung untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi

lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
b. pelestarian embung beserta seluruh tangkapan air di atasnya;
c. embung yang digunakan untuk pariwisata diijinkan membangun selama tidak

mengurangi kualitas tata air yang ada;
d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah

untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
e. membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk

bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi embung;
f. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;

dan
g. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan:
a. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi

lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
b. pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau

irigasi;
c. selain sebagai sumber air minum dan irigasi, juga digunakan untuk

pariwisata, dimana peruntukannya diijinkan selama tidak mengurangi
kualitas tata air yang ada;

d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah
untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;

e. membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk
bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air;

f. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
g. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata

air.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional perairan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
c. ketentuan pelarangan terhadap pemburuan biota laut yang dilindungi; dan
d. ketentuan pelarangan terhadap perusakan terumbu karang dan ekosisitem

perairan laut.
(10)Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan
memperhatikan:
a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi

kawasan;
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c. benda cagar budaya berupa bangunan yang fungsional, seperti bangunan
peninggalan belanda harus dikonservasi dan direhabilitasi bagi bangunan
yang sudah mulai rusak; dan

d. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan
pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan
fungsi.

(11)Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa tektonik
sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, disusun dengan memperhatikan :
a. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan gempa tektonik dilakukan

dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;

b. menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana; dan
c. dalam peruntukan ruang kawasan rawan gempa tektonik harus

memperhitungkan tingkat risiko.
(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf k, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan

ancaman bencana;
b. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan,

kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek
dam, pembuatan bendungan baru;

d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan
primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk
drainase;

e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan

ancaman bencana dan kepentingan umum;
g. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan

fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
h. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan

fasilitas umum penting lainnya.
(13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami pantai,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, disusun dengan memperhatikan:
a. pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan

pemecah gelombang, penurapan; dan
b. pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan

mangrove di daerah pesisir.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya

Pasal 40
(1) Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. kawasan hutan rakyat;
b. kawasan peruntukan pertanian;
c. kawasan peruntukan perikanan;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;



- 29 -

f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan permukiman; dan
h. kawasan peruntukan lainnya.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber

daya kehutanan;
b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan

hasil hutan;
c. pelarangan pendirian bangunan selain untuk kegiatan hutan produksi;
d. pemanfaatan hutan produksi yang diperbolehkan berupa pemanfaatan

kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan
bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

e. peruntukan ruang yang diperbolehkan dalam rangka pemanfaatan jasa
lingkungan meliputi pemanfaatan air; wisata alam/rekreasi; olahraga
tantangan; dan penyelamatan hutan dan lingkungan;

f. peruntukan ruang dengan diperbolehkan pembagian blok-blok ke dalam petak-
petak kerja, harus memperhatikan pada luas kawasan, potensi hasil hutan dan
kesesuaian ekosistem; dan

g. tidak diperbolehkan kegiatan pengusahaan hutan serta perladangan ilegal.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian

(tanaman pangan) disusun dengan memperhatikan:
1) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan

rendah;
2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non

pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem
jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang
sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan
pengolahan hasil panen sesuai Ketentuan/Peraturan yang berlaku; dan

3) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non
pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada angka 1) dan 2)
diatas, yang termasuk sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan
yang ditetapkan sebagai Sentra pertanian tanaman pangan.

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian
hortikultura disusun dengan memperhatikan:

1) pemanfaatan ruang untuk rencana pengembangan kawasan pertanian
hortikultura, sesuai kebijakan dan strategi pengembangan dari masing-
masing jenis kawasan;

2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non
pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem
jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang
sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan
pengolahan hasil panen; dan

3) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non
pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada angka 1) dan 2)
diatas, yang termasuk sebagai kawasan sentra budidaya pertanian
khusus.
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c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan
disusun dengan memperhatikan :

1) pemanfaatan ruang untuk rencana pengembangan kawasan perkebunan
sesuai kebijakan dan strategi pengembangan dari masing-masing jenis
kawasan;

2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non
perkebunan (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem
jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang
sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan
pengolahan hasil panen; dan

3) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non
perkebunan (terbangun) sebagaimana diuraikan pada angka 1) dan 2)
diatas, yang termasuk sebagai kawasan sentra perkebunan khusus.

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan
disusun dengan memperhatikan:

1) pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan
penyediaan pakan;

2) pemanfaatan lahan untuk kegiatan pengembangan teknologi
peternakan yang tidak merusak lingkungan;

3) pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan
unggas;

4) pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil
ternak secara permanen; dan

5) pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak
negatif terhadap produktifitas peternakan dan terhadap kualitas
lingkungan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani atau nelayan dengan

kepadatan rendah;
b. pemanfaatan ruang untuk kawasan penghijauan atau kawasan sabuk hijau;
c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari;
d. pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan

perikanan; dan
e. pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
a. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan

mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi
dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;

b. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan
zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat
digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya
dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

c. pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas yang
bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan
meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh
alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi
tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan
ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
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d. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari
kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai
pengendalian yang ketat;

e. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk
pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi; dan

f. Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan
pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan
kepentingan daerah.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
a. pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi kawasan

peruntukan industri untuk mengurangi dampak negatif pengaruh dari
keberadaan industri terhadap permukiman yang ada;

b. pelarangan peruntukan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya
dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri, kecuali kawasan
peruntukan industri, industri rumah tangga dan kawasan industri untuk
usaha mikro, kecil dan menengah;

c. pemanfaatan ruang kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan
menengah, diarahkan untuk pemanfaatan rumah tinggal, kegiatan produksi,
tempat proses produksi, fasilitas pendukung/penunjang permukiman
maupun industri akan diatur tersendiri secara khusus;

d. pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga, diizinkan pemanfaatannya
dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan
dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi, tenaga
kerja, transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan
analisa daya dukung dan daya tampung lokasi); dan

e. pemanfaatan ruang untuk pergudangan antara lain berupa gudang untuk
industri, perdagangan, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan sejenis
diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan
pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan

daya tampung lingkungan;
b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
c. pembatasan pendirian bangunan (kecuali permukiman penduduk) pada

koridor jalur wisata utama maupun kawasan obyek wisata hanya untuk
kegiatan peruntukan lahan yang menunjang kegiatan pariwisata; dan

d. pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk peruntukan industri rumah tangga dengan

kepadatan rendah dan batasan khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
b. penetapan fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas

masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai peraturan yang
berlaku, antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan,
rekreasi, olah raga dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat;

c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
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(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan

pesisir,disusun dengan memperhatikan:
1) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan

kepadatan rendah;
2) pemanfaatan ruang untuk zona peka perubahan ekosisitem; dan
3) pemanfaatan ruang untuk zona pengembangan.

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan
keamanan, disusun dengan memperhatikan :
1) penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan

keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
2) penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar

kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Sekitar Sistem Prasarana

Wilayah

Pasal 41
Ketentuan umum pengaturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. kawasan sekitar prasarana transportasi;
b. kawasan sekitar prasarana energi;
c. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
d. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.

Pasal 42
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri atas:
a. jaringan transportasi jalan raya;
b. sistem kepelabuhan; dan
c. sistem kebandarudaraan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi jalan raya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan
memperhatikan:
a. peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan perkotaan dengan tingkat

intensitas menengah hingga tinggi dibatasi;
b. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan perkotaan

tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun, ketentuan lebih lanjut sesuai
dengan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan perkotaan yang
memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

c. ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik
jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan
yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan
konstruksi jalan serta manfaat jalan;

d. pembangunan jaringan jalan harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan
meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk,
persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan,
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penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus serta
memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan;

e. menyediakan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sempadan dan atau
median jaringan jalan;

f. jaringan Jalan harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang harus
disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan;

g. upaya peningkatan hubungan interaksi antar wilayah perkotaan maupun
perdesaan maka diperbolehkan dengan membangun jembatan
penyebrangan;

h. dalam peningkatan pemanfaatan jaringan jalan maka diperbolehkan upaya
pelebaran dan rehabilitasi jalan;

i. dalam hal ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan bersilangan,
berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas
diperbolehkan dengan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya,
ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas
yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum; dan

j. dalam hal ruang milik jalan diperbolehkan untuk prasarana moda
transportasi lain, dengan ditetapkan persyaratan teknis dan pengaturan
pelaksanaannya bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda
transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan
umum.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kepelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
a. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di zona kepelabuhanan tidak

diperbolehkan sebagai lahan terbangun, sesuai penetapan garis sempadan
yang ditentukan;

b. pengembangan kepelabuhanan harus menyediakan sarana dan prasarana
kepelabuhanan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan

c. peruntukan ruang di sekitar pelabuhan harus sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Kawasan Kepelabuhanan dengan tingkat intensitas menengah
hingga tinggi diperbolehkan dengan kecenderungan pengembangan
ruangnya dibatasi.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kebadarudaraan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
a. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di zona kepelabuhanan tidak

diperbolehkan sebagai lahan terbangun, sesuai penetapan garis sempadan
yang ditentukan;

b. pengembangan bandara harus menyediakan sarana dan prasarana
kepelabuhanan yang berpedoman kepada peraturan perundang-
undangann yang berlaku; dan

c. peruntukan ruang di sekitar bandara harus sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Kawasan bandara dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi
diperbolehkan dengan kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.

Pasal 43
Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, disusun dengan memperhatikan :
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a. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak
aman dari kegiatan lain; dan

b. ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, disusun dengan memperhatikan
pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang
memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya.

Pasal 45
Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, disusun dengan memperhatikan :
a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga

kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk

pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 46
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf b

merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin
pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47
(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 48
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(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif
dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur
ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur
dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Disinsentif dikenakan apabila pemanfaatan ruang, tidak seesuai dengan
rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan
zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49
(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang

wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi

berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50
(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk :
a. pemberian kompensasi;
b. pengurangan retribusi;
c. imbalan;
d. sewa ruang dan urun saham;
e. penyediaan prasarana dan sarana;
f. penghargaan; dan
g. kemudahan perizinan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 51
(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk :
a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 52
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d

merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi
administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola

ruang;
b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
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c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW Kabupaten;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persayaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhdap kawasan yang oleh
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang
tidak benar.

(3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf d, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan
i. denda administratif.

(4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan
sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihan fungsi ruang; dan
g. denda administratif.

Pasal 53
Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah
ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 54
Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah.
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari

penataan ruang;
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d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Pasal 55
Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi :
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 56
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana

dimaksud pada Pasal 55 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan
kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun
temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung
lingkungan, estetikalingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta
dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 57
Peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah Kabupaten dilakukan antara lain
melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 58
Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dapat berupa :
a. memberikan masukan mengenai :

1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
5) penetapan rencana tata ruang.

b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang.
c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama

unsur masyarakat.

Pasal 59
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
pasal 57 huruf b dapat berupa:
a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
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c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam
pengelolaan pemanfaatan ruang;

d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang
darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan
kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan
penataan ruang;

f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah daerah atau pihak lain apabila

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan masyarakat.

Pasal 60
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 57 huruf c dapat berupa:
a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan

disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang,

rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan
minimal di bidang penataan ruang;

c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan
kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah
ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan,
tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di
masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang; dan

e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 61
(1) Bentuk dan peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud

dalam pasal 58,59 dan 60 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis
kepada bupati

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan
melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 62
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun
sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah
oleh masyarakat.

Pasal 63
Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64
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(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Sabu Raijua adalah 20 (dua puluh) tahun dan
dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam
skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Sabu Raijua dapat ditinjau
kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila
terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi
pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penemapatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sabu Raijua

Ditetapkan di Seba
pada tanggal...

BUPATI SABU RAIJUA,

MARTHEN L. DIRA TOME
Diundangkan di Seba
pada tanggal...

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

JULIUS ULY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 3


