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BUPATI BLORA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR … TAHUN 2017  

 

TENTANG 

 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KEDUNGTUBAN 

TAHUN 2017 – 2037 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

 

Mengingat : a.  bahwa untuk mengarahkan pembangunan di 

Kecamatan Kedungtuban dengan memanfaatkan 

ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, 

seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Detail 

Tata Ruang; 

b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) 

huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang dan Pasal 59 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 

2011-2031, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana 

Detail Tata Ruang Kecamatan Kedungtuban; dan 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail 

Tata Ruang Kecamatan Kedungtuban. 
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Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

8. 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); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 
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10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam 

Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5185); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 
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19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 

Kabupaten/Kota; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 

Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 28);  

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 

tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 3); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);  
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Daeah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora 

Nomor 7); dan 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, 

dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 2). 

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA 

dan 

BUPATI BLORA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL 

TATA RUANG KECAMATAN KEDUNGTUBAN TAHUN 

2017 – 2037. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 

2. Bupati adalah Bupati Blora. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 

5. Kabupaten adalah Kabupaten Blora. 

6. Kecamatan adalah Kecamatan Kedungtuban. 
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7. Desa adalah Desa Gondel, Desa Ketuwan, Desa Jimbung, Desa 

Panolan, Desa Klagen, Desa Kemantren, Desa Sidorejo, Desa 

Wado, Desa Pulo, Desa Tanjung, Desa Sogo, Desa Bajo, Desa 

Nglandeyan, Desa Kalen, Desa Ngraho, Desa Kedungtuban, dan 

Desa Galuk. 

8. 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. 

9. Tata Ruang adalah perwujudan struktur ruang dan pola ruang. 

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. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan 

struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 

penetapan rencana tata ruang. 

13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 

ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan tertib tata ruang. 

15. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan 

khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, 

dan/atau persil. 

16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 

ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

17. Rencana Tata Ruang Wilayah  yang selanjutnya disingkat RTRW 

kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari 

wilayah kabupaten yang merupakan penjabaran dari RTRW 

provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan 

ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah 

kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, 

penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan 

ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian 

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 
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18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR 

adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah 

kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 

19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu 

wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

21. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah 

bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten 

yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini 

RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW 

kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang 

sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

22. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut SBWP 

adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan 

terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama 

dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya 

oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, 

selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan 

pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan 

rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan 

rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok 

peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan 

karakteristik spesifik. 

25. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan 

karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan 

karakteristik pada zona yang bersangkutan. 

26. Zona 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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27. Zona Budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi 

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 

buatan. 

28. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu 

lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang 

mempengaruhi penggunannya seperti iklim, relief, aspek geologi, 

dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat 

pengaruh manusia. 

29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area 

memanjang atau pada jalur dan/atau mengelompok, yang 

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, 

baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

30. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri 

atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai 

prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang 

kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan 

perdesaan. 

31. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 

pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi 

dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya 

pemenuhan rumah yang layak huni. 

32. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa 

seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara 

berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau 

jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi 

33. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi 

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunannya, 

termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 

34. Pertanian adalah lahan yang mencakup tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya 

disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha 

hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang 

pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang 

sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, 

tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 



-  9 - 

 
 

35. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya 

pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan 

dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, 

migas) 

36. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur 

yang lain. 

37. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal 

yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 

38. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala 

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya 

yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan 

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori, dan jalan kabel. 

39. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air 

permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan. 

40. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan 

pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi 

kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis 

sempadan. 

41. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang 

harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, 

yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan 

keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang 

telah disusun dan ditetapkan. 

42. Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program 

utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan 

instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten 

yang sesuai dengan rencana tata ruang. 

43. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang 

persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya 

dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang 

penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 

44. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam 

kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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45. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku 

kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaranaan 

penataan ruang. 

46. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya 

disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk 

mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang di Kabupaten Blora dan mempunyai 

fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi 

penataan ruang. 

 

 

BAB II 

BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN 

 

Pasal 2 

(1) Wilayah perencanaan RDTR Kecamatan Kedungtuban disebut 

sebagai BWP Kedungtuban. 

(2) Kedungtuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 

lingkup ruang berdasarkan aspek administratif dengan luas 

kurang lebih 10.758,85 (sepuluh ribu tujuh ratus lim puluh 

delapan koma delapan lima) hektar, beserta ruang udara di 

atasnya dan ruang di dalam bumi. 

(3) BWP Kedungtuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 

batas-batas wilayah, meliputi: 

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sambong dan 

Kecamatan Jepon; 

b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro 

Provinsi Jawa Timur; 

c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cepu; dan 

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Randublatung. 

(4) BWP Kedungtuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 

menjadi 4 (empat) SBWP dan 26 (dua puluh enam) blok meliputi: 

a. SBWP I meliputi wilayah Desa Sogo, Desa Tanjung, Desa Bajo, 

Desa Nglandeyan, sebagian wilayah Desa Kedungtuban, dan 

sebagian wilayah Desa Ngraho dengan luas kurang lebih 

3.232,86 (tiga ribu dua ratus tiga puluh dua koma delapan 

enam) hektar yang terbagi ke dalam 11 (sebelas) Blok, 

meliputi: 
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1) Blok I-1 di Desa Kedungtuban dengan luas kurang lebih 

360,30 (tiga ratus enam puluh koma tiga nol) hektar 

diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa regional, 

permukiman, pertanian, dan sarana pelayanan umum; 

2) Blok I-2 di Desa Sogo dengan luas kurang lebih 197,83 

(seratus sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) hektar 

diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa, permukiman, 

pertanian, dan sarana pelayanan umum; 

3) Blok I-3 di Desa Kedungtuban dengan luas kurang lebih 

496,02 (empat ratus sembilan puluh enam koma nol dua) 

hektar diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa, 

permukiman, pertanian, dan sarana pelayanan umum 

skala regional; 

4) Blok I-4 di Desa Nglandeyan dengan luas kurang lebih 

89,11 (delapan puluh sembilan koma satu satu) hektar 

diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa, permukiman, 

pertanian, dan sarana pelayanan umum; 

5) Blok I-5 di Desa Sogo dengan luas kurang lebih 271,49 

(dua ratus tujuh puluh satu koma empat sembilan) 

hektar diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa, 

permukiman, pertanian, dan sarana pelayanan umum; 

6) Blok I-6 di Desa Tanjung dengan luas kurang lebih 

345,98 (tiga ratus empat puluh lima koma sembilan 

delapan) hektar diarahkan untuk fungsi perdagangan 

jasa, permukiman, pertanian, dan sarana pelayanan 

umum; 

7) Blok I-7 di Desa Ngraho dengan luas kurang lebih 328,92 

(tiga ratus dua puluh delapan koma sembilan dua) hektar 

diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa, permukiman, 

pertanian, industri, dan sarana pelayanan umum; 

8) Blok I-8 di Desa Bajo dengan luas kurang lebih 319,52 

(tiga ratus sembilan belas koma lima dua) hektar 

diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa, permukiman, 

pertanian, dan sarana pelayanan umum; 

9) Blok I-9 di Desa Nglandeyan dengan luas kurang lebih 

497,45 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma empat 

lima) hektar diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa, 

permukiman, pertanian, dan sarana pelayanan umum; 
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10) Blok I-10 di Desa Bajo dengan luas kurang lebih 214,87 

(dua ratus empat belas koma delapan tujuh) hektar 

diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa, permukiman, 

pertanian, pertambangan, dan sarana pelayanan umum; 

dan 

11) Blok I-11 di Desa Tanjung dengan luas kurang lebih 

111,37 (seratus sebelas koma tiga tujuh) hektar 

diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa, permukiman, 

pertanian, dan sarana pelayanan umum. 

b. SBWP II meliputi wilayah Desa Pulo, Desa Wado, Desa 

Kemantren, dan Desa Sidorejo dengan luas kurang lebih 

1.778,58 (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma lima 

delapan) hektar yang terbagi ke dalam 5 (lima) Blok, meliputi: 

1) Blok II-1 di Desa Pulo dengan luas kurang lebih 294,18 

(dua ratus sembilan puluh empat koma satu delapan) 

hektar diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa, 

permukiman, pertanian, dan sarana pelayanan umum; 

2) Blok II-2 di sebagian Desa Pulo dan sebagian Desa 

Kemantren dengan luas kurang lebih 211,33 (dua ratus 

sebelas koma tiga tiga) hektar diarahkan untuk fungsi 

perdagangan jasa, permukiman, pertanian, dan sarana 

pelayanan umum; 

3) Blok II-3 di Desa Wado dengan luas kurang lebih 537,85 

(lima ratus tiga puluh tujuh koma delapan lima) hektar 

diarahkan untuk fungsi permukiman, pertanian, 

transportasi dan sarana pelayanan umum; 

4) Blok II-4 di sebagian Desa Wado dan sebagian Desa 

Sidorejo dengan luas kurang lebih 299,04 (dua ratus 

sembilan puluh sembilan koma nol empat) hektar 

diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa, permukiman, 

pertanian, dan sarana pelayanan umum; dan 

5) Blok II-5 di sebagian Desa Wado dan sebagian Desa 

Kemantren dengan luas kurang lebih 436,19 (empat ratus 

tiga puluh enam koma satu sembilan) hektar diarahkan 

untuk fungsi perdagangan jasa,  permukiman, pertanian, 

dan sarana pelayanan umum. 
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c. SBWP III meliputi wilayah Desa Gondel, Desa Ketuan, Desa 

Jimbung, Desa Klagen, dan Desa Panolan dengan luas kurang 

lebih 1.555,71 (seribu lima ratus lima puluh lima koma tujuh 

satu) hektar yang terbagi ke dalam 5 (lima) Blok, meliputi: 

1) Blok III-1 di Desa Gondel dengan luas kurang lebih 

208,07 (dua ratus delapan koma nol tujuh) hektar 

diarahkan untuk fungsi permukiman, pertanian, dan 

sarana pelayanan umum; 

2) Blok III-2 di sebagian Desa Gondel dan sebagian Desa 

Ketuwan dengan luas kurang lebih 309,15 (tiga ratus 

sembilan koma satu lima) hektar diarahkan untuk fungsi 

perdagangan jasa, permukiman, pertanian, dan sarana 

pelayanan umum; 

3) Blok III-3 di sebagian Desa Ketuwan, sebagian Desa 

Jimbung, dan sebagian Desa Panolan dengan luas kurang 

lebih 582,05 (lima ratus delapan puluh dua koma nol 

lima) hektar diarahkan untuk fungsi perdagangan jasa, 

permukiman, pertanian, dan sarana pelayanan umum 

serta kawasan lindung sempadan sungai; 

4) Blok III-4 di Desa Klagen dengan luas  kurang lebih 

206,72 (dua ratus enam koma tujuh dua) hektar 

diarahkan untuk fungsi permukiman, pertanian, dan 

sarana pelayanan umum; dan 

5) Blok III-5 di sebagian Desa Gondel dan sebagian Desa 

Ketuwan dengan luas kurang lebih 249,73 (dua ratus 

empat puluh sembilan koma tujuh tiga) hektar diarahkan 

untuk fungsi perdagangan jasa, permukiman, pertanian, 

dan sarana pelayanan umum serta kawasan lindung 

sempadan sungai. 

d. SBWP IV meliputi wilayah Desa Galuk, Desa Kalen, sebagian 

wilayah Desa Kedungtuban, dan sebagian wilayah Desa 

Ngraho dengan luas kurang lebih 4.191,69 (empat ribu 

seratus sembilan puluh satu koma enam sembilan) hektar 

yang terbagi ke dalam 5 (lima) Blok, meliputi: 

1) Blok IV-1 di Desa Kedungtuban dengan luas kurang lebih 

674,11 (enam ratus tujuh puluh empat koma satu satu) 

hektar diarahkan untuk fungsi hutan produksi 

permukiman, pertanian, dan sarana pelayanan umum; 
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2) Blok IV-2 di Desa Ngraho dengan luas kurang lebih 

1.157,33 (seribu seratus lima puluh tujuh koma tiga tiga) 

hektar diarahkan untuk fungsi hutan produksi 

permukiman, pertanian, pariwisata alam, dan sarana 

pelayanan umum; 

3) Blok IV-3 di sebagian Desa Kalen dan sebagian Desa 

Ngraho dengan luas kurang lebih 921,46 (sembilan ratus 

dua puluh satu koma empat enam) hektar diarahkan 

untuk fungsi hutan produksi permukiman, pertanian, 

dan sarana pelayanan umum; 

4) Blok IV-4 di sebagian Desa Kedungtuban dan sebagian 

Desa Galuk dengan luas  kurang lebih 742,65 (tujuh 

ratus empat puluh dua koma enam lima) hektar 

diarahkan untuk fungsi hutan produksi permukiman, 

pertanian, dan sarana pelayanan umum; dan 

5) Blok IV-5 di Desa Galuk dengan luas kurang lebih 696,14 

(enam ratus sembilan puluh enam koma satu empat) 

hektar diarahkan untuk fungsi hutan produksi 

permukiman, pertanian, dan sarana pelayanan umum. 

 

Bagian Ketiga 

Jangka Waktu 

 

Pasal 3 

(1) Jangka waktu berlakunya Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan 

Kedungtuban adalah 20 (dua puluh) tahun. 

(2) RDTR Kecamatan Kedungtuban dapat ditinjau kembali setiap 5 

(lima) tahun; dan 

(3) RDTR Kecamatan Kedungtuban dapat ditinjau kembali kurang dari 

5 (lima) tahun apabila: 

a. terjadi perubahan kebijakan nasional, provinsi, dan strategi 

yang mempengaruhi pemanfaatan ruang BWP; dan/atau 

b. terjadi dinamika internal BWP yang mempengaruhi 

pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam 

skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB III 

TUJUAN PENATAAN BWP 

 

Pasal 4 

Penataan ruang BWP Kedungtuban bertujuan untuk mewujudkan 

ruang Kecamatan Kedungtuban yang berbasis potensi perdagangan 

dan jasa, pertanian, serta industri yang berkelanjutan serta 

berwawasan lingkungan. 

 

 

BAB IV 

RENCANA POLA RUANG 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5 

(1) Rencana pola ruang RDTR Kecamatan Kedungtuban terdiri atas: 

a. zona lindung; dan 

b. zona budi daya. 

(2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 

 

Bagian Kedua 

Zona Lindung 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

 

 

Pasal 6 

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. zona perlindungan setempat; dan 

b. zona RTH. 
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Paragraf 2 

Zona Perlindungan Setempat 

 

Pasal 7 

(1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf a dengan luas 111,68 (seratus sebelas koma enam 

delapan) hektar, meliputi: 

a. subzona sempadan sungai; dan 

b. subzona sempadan mata air. 

(2) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dengan luas kurang lebih 85,02 (delapan puluh lima koma 

nol dua) hektar, meliputi: 

a. sempadan sungai di dalam kawasan fungsional perkotaan; dan 

b. sempadan sungai di luar kawasan fungsional perkotaan. 

(3) Subzona sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter 

hingga 100 (seratus) meter. 

 

Paragraf 5 

Zona Ruang Terbuka Hijau 

 

Pasal 8 

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan 

luas kurang lebih 9,32 (sembilan koma tiga dua) hektar, meliputi: 

a. subzona lapangan; dan 

b. subzona pemakaman. 

(2) Subzona lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dengan luas kurang lebih 3,54 (tiga koma lima empat)  hektar, 

meliputi: 

a. SBWP I Blok I-1, Blok I-5, dan Blok I-7; 

b. SBWP II Blok II-4 dan Blok II-5  

c. SBWP III Blok III-3; dan 

d. SBWP IV Blok IV-2 dan Blok IV-3. 

(3) Subzona pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dengan luas kurang lebih 5,78 (lima koma tujuh delapan) hektar, 

meliputi: 

a. SBWP I Blok I-1, Blok I-4, Blok I-5, Blok I-6, Blok I-7, dan 

Blok I-10; 

b. SBWP II Blok II-2; 
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c. SBWP III Blok III-3; dan 

d. SBWP IV Blok IV-3. 

 

Bagian Ketiga 

Zona Budi daya 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 9 

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. zona hutan produksi; 

b. zona perumahan; 

c. zona perdagangan dan jasa; 

d. zona perkantoran; 

e. zona sarana pelayanan umum; 

f. zona industri; 

g. zona peruntukan lainnya; dan 

h. zona khusus. 

 

Paragraf 2 

Zona Hutan Produksi 

 

Pasal 10 

(1) Zona hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 

a berupa subzona hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 

3.576,12 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam koma satu dua) 

hektar. 

(2) Subzona hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), meliputi: 

a. SBWP I Blok I-1, Blok I-2, Blok I-3, dan Blok I-4; dan 

b. SBWP IV Blok IV-1, Blok IV-2, Blok IV-3, Blok IV-4, dan Blok 

IV-5. 
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Paragraf 3 

Zona Perumahan 

 

Pasal 11 

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b 

tersebar di seluruh desa dengan luas kurang lebih 1.293,14 (seribu 

dua ratus sembilan puluh tiga koma satu empat) hektar. 

(2) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 

meliputi: 

a. subzona rumah kepadatan tinggi; 

b. subzona rumah kepadatan sedang; dan 

c. subzona rumah kepadatan rendah. 

(3) Subzona rumah kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a berada di Sub BWP I dengan luas kurang lebih 

331,66 (tiga ratus tiga puluh satu koma enam enam) hektar. 

(4) Subzona rumah kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b berada di Sub BWP II dan SBWP III dengan luas 

kurang lebih 736,04 (tujuh ratus tiga puluh enam koma nol empat) 

hektar. 

(5) Subzona rumah kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c berada di Sub BWP IV dengan luas kurang lebih 

225,44 (dua ratus dua puluh lima koma empat empat) hektar. 

 

Paragraf 4 

Zona Perdagangan dan Jasa 

 

Pasal 12 

(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf c tersebar di seluruh desa dengan luas kurang lebih 660,35 

(enam ratus enam puluh koma tiga lima) hektar. 

(2) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf c meliputi: 

a. subzona perdagangan dan jasa deret; dan 

b. subzona pasar tradisional. 

(3) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 659,32 (enam ratus lima 

puluh sembilan koma tiga dua) hektar yang tersebar di seluruh 

BWP Kedungtuban. 
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(4) Subzona pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dengan luas kurang lebih 1,03 (satu koma nol tiga) hektar, 

meliputi: 

a. Pasar Kedungtuban di SBWP I Blok I-1; dan 

b. Pasar Wado di SBWP II Blok II-5. 

 

Paragraf 5 

Zona Perkantoran 

 

Pasal 13 

(1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d 

berupa subzona perkantoran pemerintah. 

(2) Zona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tersebar di seluruh desa dengan luas kurang lebih 2,44 (dua 

koma empat empat) hektar. 

 

Paragraf 6 

Zona Sarana Pelayanan Umum 

 

Pasal 14 

(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 huruf e tersebar di seluruh desa dengan luas kurang lebih 

14,60 (empat belas koma enam nol) hektar. 

(2) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 huruf d meliputi: 

a. subzona sarana pendidikan; 

b. subzona sarana transportasi;  

c. subzone sarana kesehatan; dan 

d. subzona sarana peribadatan. 

 

Pasal 15 

Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf a dengan luas kurang lebih 13,19 (tiga belas koma satu 

sembilan) hektar yang tersebar di seluruh BWP Kedungtuban. 

 

 

 

 

 



-  20 - 

 
 

Pasal 16 

Subzona sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf b berupa Stasiun Kereta Api Wado yang terletak di SBWP II Blok 

II-4 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar. 

 

Pasal 17 

Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf c berupa puskesmas dan posyandu tersebar di seluruh BWP 

Kedungtuban dengan luas kurang 0,11 (nol koma satu satu) hektar. 

 

Pasal 18 

Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf d berupa sarana ibadah masjid, musholla, dan gereja tersebar di 

seluruh BWP Kedungtuban dengan luas kurang 1,31 (satu koma tiga 

satu) hektar. 

 

Paragraf 7 

Zona Industri 

 

Pasal 19 

Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berupa 

subzona aneka industri di SBWP I Blok I-7 dengan luas kurang lebih 

8,18 (delapan koma satu delapan)  hektar. 

 

Paragraf 8 

Zona Peruntukan Lainnya 

 

Pasal 20 

Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f 

meliputi: 

a. subzona pertanian; dan 

b. subzona pertambangan. 

 

Pasal 21 

(1) Subzona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a 

dengan luas kurang lebih 5.053,14 (lima ribu lima puluh tiga koma 

satu empat) hektar, meliputi: 

a. pertanian lahan basah; dan  

b. pertanian lahan kering. 
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(2) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dengan luas kurang lebih 5.030,77 (lima ribu tiga puluh koma 

tujuh tujuh) hektar tersebar di BWP Kedungtuban. 

(3) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dengan luas kurang lebih 22,37 (dua puluh dua koma tiga tujuh) 

hektar tersebar di BWP Kedungtuban. 

 

Pasal 22 

Subzona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

b berada di dengan luas kurang lebih 3,23 (tiga koma dua tiga) hektar, 

meliputi sumur gas bumi NKT-A. 

 

Paragraf 9 

Zona Khusus 

 

Pasal 23 

(1) Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g 

berupa subzona pertahanan dan keamanan dengan luas kurang 

lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar. 

(2) Subzona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi: 

a. Kantor Polsek Kedungtuban di SBWP I Blok I-5; dan  

b. Koramil Kedungtuban di SBWP I Blok I-5. 

 

 

BAB V 

RENCANA JARINGAN PRASARANA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 24 

(1) Rencana jaringan prasarana meliputi: 

a. rencana pengembangan jaringan pergerakan; 

b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan; 

c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi; 

d. rencana pengembangan jaringan air minum; 

e. rencana pengembangan jaringan drainase; 

f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan  
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g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya. 

(2) Rencana jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan 

ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, 

Lampiran II.2, Lampiran II.3, Lampiran II.4, Lampiran II.5, dan 

Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan 

 

Pasal 25 

(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. rencana pengembangan jalan; 

b. rencana pengembangan jalur pejalan kaki dan sepeda; dan 

c. rencana pengembangan jalur moda transportasi umum. 

(2) Rencana pengembangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi: 

a. rencana pembuatan jalan lingkar; 

b. rencana peningkatan kualitas jalan kolektor primer;  

c. rencana peningkatan kualitas jalan lokal; dan 

d. rencana peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan. 

 

Pasal 26 

Rencana pembuatan jalan lingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat (2) huruf a diarahkan untuk fungsi jalan kolektor primer 

meliputi ruas jalan Semarang – Purwodadi – Wirosari – Cepu – 

Bojonegoro melalui Jati – Randublatung – Kedungtuban – Cepu yang 

biasa disebut jalur lintas selatan.  

 

Pasal 27 

Rencana peningkatan kualitas jalan kolektor primer sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi ruas jalan Cepu – 

Kedungtuban – Randublatung  

 

Pasal 28 

Rencana pengembangan jaringan jalan lokal primer sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c meliputi ruas jalan yang 

menghubungkan antar desa di BWP Kedungtuban. 
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Pasal 29 

Rencana peningkatan kualitas jaringan jalan lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d meliputi ruas-ruas jalan 

yang menghubungkan antar lingkungan perumahan di Kecamatan 

Kedungtuban. 

 

Pasal 30 

Rencana pengembangan jalur pejalan kaki dan sepeda sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi ruas jalan kolektor 

primer. 

 

Pasal 31 

(1) Rencana pengembangan jalur moda transportasi umum 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. trayek angkutan lokal perkotaan; dan 

b. trayek angkutan perdesaan. 

(2) Trayek angkutan lokal perkotaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Blora – Banjarejo – Randublatung – Kedungtuban – Cepu (PP); 

b. Blora – Randublatung – Kedungtuban – Menden – Cepu (PP); 

dan 

c. Blora – Randublatung – Kedungtuban – Cepu (PP). 

(3) Trayek angkutan lokal perdesaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Cepu – Blora – Randublatung – Kedungtuban – Doplang (PP); 

dan  

b. Cepu – Randublatung – Kedungtuban – Doplang – Sulursari 

(PP). 

 

Bagian Ketiga 

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan 

 

Pasal 32 

(1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi: 

a. rencana jaringan energi; dan 

b. rencana jaringan listrik. 
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(2) Rencana pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a meliputi jaringan pipa gas bumi melalui 

Desa Bajo, Desa Tanjung dan Desa Pulo. 

(3) Rencana pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. jaringan distribusi sekunder; dan 

b. jaringan distribusi tersier. 

(4) Rencana pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa jaringan Saluran Udara 

Tegangan Menengah >35 Kv yang melalui jalan kolektor primer 

BWP Kedungtuban. 

(5) Rencana pengembangan jaringan distribusi tersier sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:  

a. jaringan distribusi yang tersebar di seluruh desa di BWP 

Kedungtuban; dan 

b. gardu distribusi yang tersebar di seluruh desa di BWP 

Kedungtuban. 

 

Bagian Keempat 

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi 

 

Pasal 33 

(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel; 

dan 

b. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel 

atau seluler. 

(2) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 

pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan 

rumah kabel. 

(3) Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), meliputi: 

a. jaringan distribusi primer; dan 

b. jaringan distribusi sekunder. 

(4) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a diarahkan melalui jalan kolektor primer. 
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(5) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b diarahkan melalui jalan lokal, 

(6) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel atau 

seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 

pengembangan sistem menara telekomunikasi bersama. 

 

Bagian Kelima 

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum 

 

Pasal 34 

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d meliputi: 

a. rencana jaringan perpipaan; dan 

b. rencana jaringan non perpipaan. 

(2) Rencana jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berupa rencana distribusi perpipaan PDAM mengikuti 

pertumbuhan permukiman. 

(3) Rencana jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, meliputi: 

a. optimalisasi pemanfaatan sumber air baku rumah tangga 

berupa sumur air tanah dangkal; dan 

b. optimalisasi penggunaan sumber air tanah dalam secara 

komunal dengan sistem pengelolaan berbasis masyarakat. 

 

Bagian Keenam 

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase 

 

Pasal 35 

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e meliputi: 

a. saluran primer; 

b. saluran sekunder; dan 

c. saluran tersier. 

(2) Saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa sungai-sungai yang mengalir di BWP Kedungtuban beserta 

anak-anak sungainya. 

(3) Saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berada pada ruas jalan yang memotong aliran sungai dan 

merupakan ruas jalan kolektor. 
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(4) Saluran tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

berada pada setiap ruas jalan lokal dan lingkungan. 

 

Bagian Ketujuh 

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah 

 

Pasal 36 

(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f meliputi: 

a. pengelolaan air limbah dengan sistem on site; dan 

b. pengelolaan air limbah dengan sistem off site. 

(2) Pengelolaan air limbah dengan sistem on site sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada kawasan 

perumahan di seluruh wilayah BWP Kedungtuban. 

(3) Pengelolaan air limbah dengan sistem off site sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada kawasan 

perumahan dan industri yang dikembangkan perusahaan 

pengembangan di seluruh wilayah Kecamatan BWP Kedungtuban. 

 

Bagian Kedelapan 

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 37 

Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g meliputi: 

a. rencana jaringan persampahan; dan 

b. rencana jaringan sumber daya air. 

 

Paragraf Dua 

Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan 

 

Pasal 38 

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 huruf a meliputi: 

a. rencana pengelolaan sampah;  
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b. rencana pengangkutan sampah; dan 

c. rencana tempat penampungan sementara. 

(2) Rencana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, terdiri atas: 

a. rencana pengelolaan sampah anorganik; dan 

b. rencana pengelolaan sampah organik. 

(3) Rencana pengelolaan sampah anorganik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan sistem Reduce, Reuse 

dan Recycle (3R) diarahkan dari tingkat rumah tangga dan 

kelompok masyarakat. 

(4) Pengelolaan sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dengan mengubah sampah menjadi kompos dilaksanakan 

pada tingkat rumah, kelompok masyarakat hingga tingkat 

kecamatan. 

(5) Rencana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, melalui ruas jalan kolektor primer BWP Kedungtuban 

mengarah ke TPA Tambakromo di Kecamatan Cepu. 

(6) Rencana tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c berupa bak penampung sampah sementara 

yang terletak di masing-masing desa. 

 

Paragraf Tiga 

Rencana Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air 

 

Pasal 39 

(1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 huruf b meliputi: 

a. rencana jaringan irigasi; dan 

b. rencana penyediaan air baku. 

(2) Rencana jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berupa peningkatan, rehabilitasi dan perlindungan 

seluruh jaringan irigasi. 

(3) Rencana penyediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b bersumber dari air tanah dan air permukaan. 
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BAB VI 

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA 

 

Paragraf Satu 

Umum 

 

Pasal 40 

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya meliputi: 

a. kawasan prioritas kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan 

b. kawasan prioritas fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 

 

Paragraf Dua 

Kawasan Prioritas Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pasal 41 

(1) Kawasan prioritas kepentingan pertumbuhan ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berada di Sub 

BWP I. 

(2) Rencana penanganan kawasan prioritas kepentingan 

pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui pengembangan dan 

peningkatan pelayanan sarana prasarana penunjang. 

 

Paragraf Tiga  

Kawasan Prioritas Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup 

 

Pasal 42 

(1) Kawasan prioritas fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b tersebar di seluruh 

BWP Kedungtuban. 

(2) Kawasan prioritas fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kawasan sempadan 

sungai. 

(3) Rencana penanganan kawasan prioritas fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup dilakukan melalui pelestarian atau perlindungan 

lingkungan sekitar sungai yang menunjang aktivitas sekitar. 
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Pasal 43 

Rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

BAB VII 

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 

 

Pasal 44 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kedungtuban 

merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan 

rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR Kecamatan 

Kedungtuban; 

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas : 

a. program pemanfaatan ruang; 

b. lokasi pemanfaatan ruang; 

c. besaran program pemanfaatan ruang; 

d. sumber pendanaan; 

e. instansi pelaksana; dan 

f. waktu dan tahapan pelaksanaan. 

 

Pasal 45 

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

ayat (2) huruf a meliputi: 

a. program perwujudan rencana pola ruang di BWP;  

b. program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP; dan 

c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan 

penanganannya.  

 

Pasal 46 

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 

(2) huruf b berada di blok dalam Sub BWP. 
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Pasal 47 

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing usulan 

program prioritas pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan. 

 

Pasal 48 

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) 

huruf d berasal dari : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan 

b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 49 

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) 

huruf e terdiri atas: 

a. pemerintah; 

b. pemerintah provinsi; 

c. pemerintah kabupaten; 

d. masyarakat; dan 

e. swasta. 

 

Pasal 50 

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) 

huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi 

pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah 

perencanaan RDTR Kecamatan Kedungtuban, yang meliputi: 

a. tahap pertama pada periode tahun 2017 – 2021; 

b. tahap kedua pada periode tahun 2022 – 2026; 

c. tahap ketiga pada periode tahun 2027 – 2032; dan 

d. tahap keempat pada periode tahun 2033 – 2037. 

 

Pasal 51 

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

ayat (2) huruf a disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) 

tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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BAB VIII 

PERATURAN ZONASI 

 

Pasal 52 

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai: 

a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; 

b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di 

dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di 

bawah tanah; 

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;  

d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan 

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan 

dan penetapan lokasi investasi. 

(2) Peraturan zonasi meliputi: 

a. materi wajib; dan 

b. materi pilihan. 

(3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

meliputi: 

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; 

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

c. ketentuan tata bangunan; 

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan 

e. ketentuan pelaksanaan. 

(4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

meliputi: 

a. ketentuan tambahan; 

b. ketentuan khusus; 

c. standar teknis; dan 

d. ketentuan pengaturan zonasi. 

 

Pasal 53 

Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 

tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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BAB IX 

KETENTUAN PIDANA  

 

Pasal 54 

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana detail tata 

ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB X 

KELEMBAGAAN 

 

Pasal 55 

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang 

dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan 

ruang dibentuk BKPRD. 

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB XI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 56 

RDTR Kecamatan Kedungtuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dilampiri dengan Buku Naskah Akademis dan Album Peta dengan 

tingkat ketelitian minimal 1:5000 yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

 

 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 57 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua 

rencana rinci di bawah RDTR yang sudah ada sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap 

berlaku. 



-  33 - 

 
 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku 

sesuai dengan masa berlakunya; 

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku 

ketentuan: 

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin 

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan 

Peraturan Daerah ini; 

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, 

dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan 

tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian 

dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah 

ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan 

terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat 

pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian 

yang layak. 

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin 

dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, 

akan diterbitkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah 

ini; dan 

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang 

diperlukan. 
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BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 58 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora. 

 

 

Ditetapkan di Blora 

pada  tanggal ... 

BUPATI BLORA, 

 

 

---------------------------- 

 

 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

 

 

__________________ 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR .... . 
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PENJELASAN  

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR … TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KEDUNGTUBAN 

TAHUN 2017 – 2037   

 

 

I. UMUM 

 

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, 

ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah 

tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan 

dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar 

pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan 

berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan 

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas 

dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan 

masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan 

peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan 

Perwakilan Rakyat daerah, masyarakat dan dunia usaha. 

 

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan 

Kedungtuban sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan 

Pemerintah daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Blora. 

RDTR merupakan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan 

ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) bagi zona-zona 

yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya 

diprioritaskan. 
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Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kedungtuban 

merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan 

fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang 

yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan 

fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara 

kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan 

fungsional tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sejalan 

dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu 

untuk mengadakan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) Kecamatan Kedungtuban. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas 

terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan 

pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan 

merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta 

apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. 

Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan 

direncanakan di BWP. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”zona lindung” adalah 

kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk melindungi kelestarian 

lingkungan hidup yang mencakup sumber 

daya alam, sumber daya buatan dan nilai 

sejarah serta budaya. 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”zona budi daya” 

adalah kawasan yang kondisi fisik dan potensi 

sumberdaya alamnya dapat dan perlu 

dimanfaatkan untuk kepentingan produksi 

guna memenuhi kebutuhan manusia dan 

pembangunan. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”zona perlindungan 

setempat” adalah peruntukan ruang yang 

merupakan bagian dari kawasan lindung yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan 

terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, 

kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan 

sekitar mata air. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “zona RTH” adalah area 

memanjang dan atau mengelompok, yang 

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman 

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan 

setempat” adalah  kawasan yang diperuntukan bagi 

kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga 

kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air 

dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan 

pemanfaatan air dari sumber-sumber air. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “zona sempadan sungai” 

adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai yang 

mempunyai manfaat penting untuk 

mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 
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Seluruh sungai baik di dalam kawasan fungsional 

perkotaan maupun di luar kawasan fungsional 

perkotaan diarahkan menjadi sungai bertanggul 

sehingga sempadan sungai diukur dari kiri dan 

kanan tanggul sungai. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “zona sempadan mata air” 

adalah kawasan di sekeliling mata air yang 

mempunyai manfaat penting untuk 

mempertahankan kelestarian fungsi mata air. 

Pasal 8 

Cukup Jelas 

Pasal 9 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”zona hutan produksi” 

adalah peruntukan ruang untuk kawasan hutan 

yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hutan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”zona perumahan” adalah 

peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok 

rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan 

fasilitasnya. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan ”zona perdagangan dan 

jasa” adalah peruntukan ruang yang merupakan 

bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk 

pengembangan kegiatan usaha yang bersifat 

komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta 

tempat hiburan dan rekreasi, serta faisilitas umum 

atau sosial pendukungnya. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan ”zona perkantoran” adalah 

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 

kawasan budidaya difungsikan untuk 

pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan 

dan tempat bekerja atau ebrusaha, dilengkapi 

dengan fasilitas umum dan sosial pendukungnya. 
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Huruf e 

Yang dimaksud dengan ”zona sarana pelayanan 

umum” adalah peruntukan ruang yang 

dikembangkan untuk menampung kegiatan yang 

berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial 

budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya 

yang dikembangkan dalam bentuk tunggal atau 

renggang, deret atau rapat dengan skala pelayanan 

yang ditetapkan dalam RTRWK. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”zona industri” adalah 

kawasan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

mentah, bahan baku, barang setengah jadi, 

dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai 

yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk 

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan 

industri. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan ”zona peruntukan lainnya” 

adalah peruntukan ruang yang dikembangkan 

untuk menampung fungsi kegiatan di daerah 

tertentu berupa pertanian, pertambangan, 

pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan ”zona khusus” adalah 

peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 

kawasan budidaya yang dikembangkan untuk 

menampung peruntukan-peruntukan khusus 

hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi 

pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang 

memerlukan penanganan, perencanaan sarana 

prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu 

di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ”subzona hutan produksi 

tetap adalah kawasan hutan yang digunakan untuk 

kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas 
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dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai 

hutan untuk melindungi kawasan di bawahnya. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”subzona rumah 

kepadatan tinggi” adalah zona dengan wilayah 

perencanaan yang memiliki kepadatan 

bangunan 100-1.000 rumah/hektar. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “subzona rumah 

kepadatan sedang” adalah zona dengan 

wilayah perencanaan yang memiliki 

kepadatan bangunan 40-100 rumah/hektar. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan ”subzona rumah 

kepadatan rendah” adalah zona dengan 

wilayah perencanaan yang memiliki 

kepadatan bangunan 10-40 rumah/hektar. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud  dengan “perdagangan dan 

jasa deret” adalah peruntukan ruang yang 

merupakan banguan dari kawasan budi daya 

difungsikan untuk pengembangan kelompok 

kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat 
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bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, 

dan rekreasi dengan skala pelayanan regional 

yang dikembangkan dalam bentuk deret. 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup Jelas 

Pasal 14 

Cukup Jelas 

Pasal 15 

Cukup Jelas 

Pasal 16 

Cukup Jelas 

Pasal 17 

Cukup Jelas 

Pasal 18 

Cukup Jelas 

Pasal 19 

Yang dimaksud dengan ”aneka industri adalah” industri 

yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen 

dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu:  

1. aneka pengolahan pangan yang menghasilkan 

kebutuhan pokok di bidang pangan seperti garam, 

gula, margarine, minyak goreng, rokok, susu, tepung 

terigu; 

2. aneka pengolahan sandang yang menghasilkan 

kebutuhan sandang, seperti bahan tenun, tekstil, 

industri kulit dan pakaian jadi; 

3. aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku 

melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi 

yang dapat dimanfaatkan, seperti ban  kendaraan, 

pipa paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan korek api; 

dan 
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4. aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan 

bangunan, seperti industri kayu, keramik, kaca dan 

marmer. 

Pengelolaan zona aneka industri meliputi: 

a. pengolahan limbah industri khusus untuk kawasan 

industri harus memperhatikan kelestarian lingkungan; 

b. kegiatan dikembangkan diprediksi akan memiliki 

tarikan kegiatan lain yang besar dilakukan penataan 

kawasan industrinya secara khusus; 

c. pengembangan kawasan industri dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek ekologis dan pelestarian 

lingkungan; 

d. pengembangannya harus didukung oleh adanya jalur 

hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan; 

e. Mengembangkan industri yang memiliki keterkaitan 

proses produksi mulai dari industri dasar atau hulu 

dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk 

berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, 

biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktivitas 

sosial; dan 

f. setiap kegiatan industri harus menggunakan metoda 

atau teknologi ramah lingkungan, dan harus 

dilengkapi dengan upaya pengelolaan dan pemantauan 

untuk meminimalisasi dampak yang mungkin timbul 

karena adanya kegiatan industri. 

Pasal 20 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”zona pertanian” adalah 

peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 

menampung kegiatan yang berhubungan dengan 

pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, 

pemberian makanan, pengkandangan, dan 

pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan 

komersil. 

Huruf b 

Cukup jelas 
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Pasal 21 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”pertanian lahan 

basah” adalah pertanian yang di kembangkan 

pada dataran rendah yang mempunyai 

ketinggian ukuran 300 meter di atas 

permukaan laut yang di sekitarnya terdapat 

banyak air dari sungai atau saluran irigasi. 

Contoh tanaman yang dibudidayakan di lahan 

basah adalah tanaman padi,  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”pertanian lahan 

kering” adalah pertanian yang mengandalkan 

musim hujan karena hanya air hujan sebagai 

pasokan kebutuhan air bagi tanaman. Pada 

umumnya lahan kering berada pada ketinggin 

500 - 1500 meter di atas permukaan laut. 

Untuk usaha pertanian lahan kering dapat 

dibagi dalam tiga jenis penggunaan lahan, 

yaitu lahan kering berbasis palawija (tegalan), 

lahan kering berbasis sayuran (dataran tinggi) 

dan pekarangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukup Jelas 

Pasal 23 

Cukup Jelas 

Pasal 24 

Cukup Jelas 

Pasal 25 

Cukup Jelas 

Pasal 26 

Cukup Jelas 
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Pasal 27 

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah 

jalan yang mampu menghubungkan secara berdaya guna 

antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan 

lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat 

kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 

Pasal 28 

Yang dimaksud dengan “jalan lokal primer” adalah jalan 

yang yang mampu menghubungkan secara berdaya guna 

pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan 

lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat 

kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau 

pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan 

serta antar pusat kegiatan lingkungan. 

Pasal 29 

Yang dimaksud  dengan “jalan lingkungan” adalah jalan 

yang menjadi jalan lingkungan adalah jalan-jalan pada 

lingkungan permukiman yang menghubungkan 

permukiman dan menunjang aktivitas penduduk di 

lingkungan permukiman. 

Pasal 30 

Cukup Jelas 

Pasal 31 

Cukup Jelas 

Pasal 32 

Cukup Jelas 

Pasal 33 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “sistem nirkabel atau 

seluler” adalah saluran telekomunikasi tanpa 

kabel dengan menggunakan gelombang 

elektromagnetik. 

Ayat (2) 

Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel 

tersebut untuk melayani kebutuhan telekomunikasi 

seluruh desa/ kelurahan dan kawasan industri. 
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Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Ayat (6) 

Pembangunan menara telekomunikasi bersama wajib 

mempertimbangkan ketentuan yang terkait dengan: 

a. arahan lokasi menara telekomunikasi; 

b. penggunaan menara telekomunikasi bersama; 

c. pengaturan ketinggian menara telekomunikasi; 

d. jarak antar menara telekomunikasi; 

e. jarak menara telekomunikasi dengan bangunan 

terdekat; dan 

f. jenis konstruksi yang digunakan 

mempertimbangkan kondisi fisik alam dan 

karakter kawasan (tata guna tanah). 

Pasal 34 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Huruf a 

Pemanfaatan air baku untuk air bersih 

dilakukan dengan tetap menjada kelestarian 

lingkungan sdan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Pasal 35 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “saluran primer” 

adalah saluran yang menerima limpasan air 

dari saluran drainase sekunder. 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “saluran sekunder” 

adalah saluran yang menerima limpasan air 

dari saluran drainase tersier. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “saluran tersier” 

adalah saluran yang dibangun di tepi jalan 

lingkungan berupa saluran terbuka dan/atau 

tertutup untuk mengalirkan air hujan yang 

berasal dari limpasan penggunaan lahan 

secara langsung baik berupa bangunan 

maupun lahan terbuka. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Pasal 36 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “limbah” adalah bahan sisa 

yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses 

produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, 

pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah 

tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau 

padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang 

bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal 

sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Ber acun 

(Limbah B3). 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan 

pengelolaan limbah on site” adalah 

pembuangan limbah melalui selokan dengan 

sistem terbuka yang diperuntukan limbah 

yang tidak mempunyai dampak penting 

terhadap perubahan kualitas lingkungan 

hidup. 
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Huruf b  

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan 

pengelolaan limbah off site” adalah 

pembuangan limbah melalui sistem tertutup 

dilakukan pada Instalasi Pengolah Air Limbah 

(IPAL) yang diperuntukan limbah yang 

berdampak penting terhadap perubahan 

kualitas lingkungan hidup. 

Ayat (2)  

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Pasal 37 

Cukup Jelas 

Pasal 38 

Ayat (1)  

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya 

untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan 

sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum 

sampah dihasilkan. 

Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau 

material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui 

proses pengolahan) 

Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang 

sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain 

setelah melalui proses pengolahan. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Pasal 39 

Cukup Jelas 
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Pasal 40 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kawasan prioritas 

kepentingan pertumbuhan ekonomi” adalah wilayah 

yang pertumbuhannya ekonominya cepat ditinjau 

dari indikator perkembangan aktivitas beserta sarana 

prasarana penunjang. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kawasan prioritas fungsi dan 

daya dukung lingkungan hidup” adalah tempat 

perlindungan keanekaragaman hayati atau 

merupakan aset kabupaten, provinsi atau nasional 

berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi 

perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang 

hampir punah atau diperkirakan akan punah yang 

harus dilindungi dan/atau dilestarikan atau 

memberikan perlindungan keseimbangan tata guna 

air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan 

kerugian pada skala kabupaten atau provinsi. 

Pasal 41 

Cukup Jelas 

Pasal 42 

Cukup Jelas 

Pasal 43 

Cukup Jelas 

Pasal 44 

Cukup Jelas 

Pasal 45 

Cukup Jelas 

Pasal 46 

Cukup Jelas 

Pasal 47 

Cukup Jelas 

Pasal 48 

Cukup Jelas 

Pasal 49 

Cukup Jelas 

Pasal 50 

Cukup Jelas 
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Pasal 51 

Cukup Jelas 

Pasal 52 

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur 

pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang 

disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan 

rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi 

ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh 

dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat 

terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien 

dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien 

lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), 

penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain 

yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, 

nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 

Cukup Jelas 

Pasal 53 

Cukup Jelas 

Pasal 54 

Cukup Jelas 

Pasal 55 

Cukup Jelas 

Pasal 56 

Cukup Jelas 

Pasal 57 

Cukup Jelas 

Pasal 58 

Cukup Jelas 
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