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RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR …. TAHUN …….. 
TENTANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
KECAMATAN TUNJUNGAN TAHUN 2017-2037 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BLORA 

Menimbang     : a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan 
pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap 
pentingnya penataan ruang memerlukan 

penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, 
efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang 
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 

b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan dengan 
memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, 

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

kesejahteraan masyarakat, pertahanan, dan 
keamanan, perlu ditetapkan kebijakan rencana 
detail tata ruang wilayah Kabupaten Blora; 

c. bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 27 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, perlu merinci Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Blora ke dalam rencana detail 
tata ruang Kecamatan Tunjungan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tunjungan 
Tahun 2017-2037. 

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

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 

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

Nomor 3881); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4401); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Sumber Daya Air  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4377); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2004 tentang Jalan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4723); 
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11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2007 tentang Energi  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4746); 

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

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

Indonesia Nomor 4851); 

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025); 

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5052); 

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 

18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3470); 

19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2010 tentang Holtikultura  (Lembaran Negara 

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

20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5188); 

21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 

22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Perindustrian  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

24. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 63 
Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4242); 

25. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 
Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 

Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5056); 

26. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2006 tentang Jalan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4655); 

27. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2008 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

28. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 

29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4987); 

30. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2009 tentang Kawasan Industri  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4242); 

31. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan 

Perkotaan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor ); 

32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan 

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5097) sebagaaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Tata cara Perubahan Peruntukan dan 

Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor.., Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor...); 

33. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan 

Tanah Terlantar  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098); 
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34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

15Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103); 

35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ); 

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

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

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5160); 

37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5185); 

38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 
Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5230); 

39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2012 tentangIzin Lingkungan (Lembaran 

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

Nomor ); 

40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5292); 

41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk 
Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5393); 

42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor); 

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 
di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengan Tahun 2003 Nomor 134); 

44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 

Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 

Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 
tentang Garis Sempadan; 

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan 
Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 4); 

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengan Tahun 2008 Nomor 5 Seri E 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 9); 

47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengan Tahun 
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 26); 

48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengan Tahun 2014 

Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
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Tengah Nomor); 

 50. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor , 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora 
Nomor ); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 
2011, tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan HidupLembaran Daerah Kabupaten 
Blora Tahun 2011 Nomor , Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Blora Nomor ); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor  18 
Tahun 2011, tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten BloraLembaran Daerah 
Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor , Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor ); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Blora No 3 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

BencanaLembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 

Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora 

Nomor ). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA 

dan 

BUPATI BLORA 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA 

RUANG KECAMATAN TUNJUNGANTAHUN 2017-2037 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal I 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Blora. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora 
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 

6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah. 
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7. Desa adalahkesatuan hukum dimana bermukim atau masyarakat yang 
berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri. 

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 wujud struktur ruang dan pola ruang 

10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang 
11. 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. 

12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah  
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 
ruang untuk fungsi budidaya 

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW 
Kabupaten Blora adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah 

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

14. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat 

RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah 
Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten 

15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat 

RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan 
yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan 

bangunan dan lingkungan, serta memuat materi ketentuan pokok 
program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan 
rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalaian rencana, dan 

pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ 
kawasan.  

16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi 

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan 
ruang. 

18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan 

struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang. 

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

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

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

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

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

persil. 
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 
25. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah 

bagian dari daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau 

perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan 
atau ditetapkan di dalam RTRW Daerah, dan memiliki pengertian yang 

sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerinatah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang. 

26. Pendukung Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut 
Pendukung BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan 

fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama 
dengan pendukung zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang. 
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan 

budidaya 

28. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 

alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna 
kepentingan pembangunan berkelanjutan. 

29. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana 

dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi 
kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan 
kawasan budidaya non pertanian. 

30. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 

lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan 

31. 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. 
32. 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 dan kawasan perdesaan. 

33. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, 

baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang 

layak huni. 
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34. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 

layak, sehat, aman, dan nyaman. 
35. Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang 

memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, 
mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, 
sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan 

energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi, dan lain-lain. 
36. Jaringan adalah keterkaitan antara snsur yang satu dengan unsur yang 

lain.  

37. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling 
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan 

wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu 
hubungan hierarki. 

38. 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, jalaan lori, dan jalan 
kabel. 

39. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan 
dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 

40. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau 

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 
tulisan, gambar,suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, 

atau sistem elektromagnetik lainnya.  
41. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis. 
42. 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 bahaaya 
tertentu. 

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

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

sungai. 
45. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan 

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

46. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis 
batas luar pengamanan sungai.  

47. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah jarak 
bebas minimum dari bidang-bidang terluar pagar terhadap batas lahan 
yang dikuasai dan memiliki pengertian yang sama dengan Ruang Milik 

Jalan (Rumija) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.  

48. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah 

sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, 
dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar 

muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas 
minimum  dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan 
yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan 

yang lain, atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, 
jaringan pipa gas, dsb (building line). 

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

50. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-

pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada 
tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota 

oleh pejabat yang berwenang.  
51. Blok adalahsebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh 

batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran 

irigasi, saluran ufara 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. 
52. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan 

perbedaan subzona. 

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

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

karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan 
karakteristik pada zona yang bersangkutan. 

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

alamiah maupun yang sengaja ditanam. 
56. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah 

ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam 
kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan 
air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi 

tanaman atau berpori. 
57. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi 



13 
 

58. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan 

nonpemerintah lain dalam penataan ruang. 
59. Partisipasi masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang 

60. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang silanjutnya disingkat 

SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat 
penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik 
dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV. 

61. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah 
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara 

yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit 
ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV. 
 

 
BAB II 

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN MASA BERLAKU 
 

Bagian Kesatu 

Tujuan 
 

Pasal 2 

(1) Pengaturan RDTR dan Peraturan Zonasi bertujuan untuk mewujudkan 

ruang wilayah Kecamatan Tujungan sebagai kawasan pariwisata, 

permukiman, pertanian, dan industri  yang berkelanjutan dalam 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

(2) RDTR dan Peraturan Zonasi berfungsi sebagai: 

a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan 

RTRW; 

b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan 

pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; 

c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; 

d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan 

e. acuan dalam penyusunan RTBL. 

(3) RDTR dan Peraturan Zonasi bermanfaat sebagai: 

a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi 

dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; 

b. alat operasionalisasi dalam sistem pengandalian dan pengawasan 

pelaksanaan pembangunan fiisik kabupaten yang dilaksanakan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat; 

c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah 

sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten secara 

keseluruhan; dan 
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d. ketetnuan bagi penetapan kawasan dan pengendalian pemanfaatan 

ruangnya pada tingkat BWP atau sub BWP 

 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 3 

 

(1) Ruang lingkup terbagi 2 (dua), meliputi: 

a. Ruang lingkup berdasarkan aspek administratif; dan 

b. Ruang lingkup berdasarkan aspek blok perencanan. 

(2) Ruang lingkup Kecamatan Tunjungan berdasarkan aspek administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 101, 81 

(seratus satu koma delapan puluh satu) km2beserta ruang udara di 

atasnya dan ruang di dalam bumi. 

(3) Batas-batas Kecamatan Tunjungan meliputi: 

a. sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Rembang; 

b. sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Banjarejo dan 

Kecamatan Blora; 

c. sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Blora; dan 

d. sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Japah. 

(4) Kecamatan Tunjungan secara administratif terbagi menjadi 15 (lima 

belas) desa, meliputi: 

a. Desa Tawangrejo;  

b. Desa Kedungringin;  

c. Desa Adirejo;  

d. Desa Tamanrejo;  

e. Desa Tutup;  

f. Desa Sukorejo; 

g. Desa Tambahrejo;   

h. Desa Kalangan;  

i. Desa Sambongrejo;  

j. Desa Tunjungan;  

k. Desa Kedungrejo;  

l. Desa Gempolrejo; 

m. Desa Nglangitan; 

n. Desa Keser; dan 

o. Desa Sitirejo. 

(5) Ruang lingkup Kecamatan Tunjungan berdasarkan aspek blok 
perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. BWP 1; 

b. BWP 2; 

c. Pendukung BWP 1; 
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d. Pendukung BWP 2; 

e. Pendukung BWP 3; 

f. Pendukung BWP 4; dan 

g. Pendukung BWP 5; 

(6) Ruang lingkup BWP 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 

terdiri dari Desa Tunjungan luas 621,21 (enam ratus dua puluh satu 

koma dua puluh satu) hektar. 

(7) Ruang lingkup BWP 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b 

terdiri dari Desa Sukorejo, Desa Tamantejo dan Desa Tutup dengan 

luas 997,61 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh 

satu) hektar. 

(8) Ruang lingkup Pendukung BWP 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) huruf c terdiri dari Desa Karangrejo, Desa Nglangitan dan Desa 

Gempolrejo dengan luas 1.668,51 (seribu enam ratus enam puluh 

delapan koma lima puluh satu) hektar. 

(9) Ruang lingkup Pendukung BWP 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) huruf d terdiri dari Desa Sitirejo dan Desa Keser dengan luas 

548,56 (lima ratus empat puluh delapan koma lima puluh enam) 

hektar. 

(10) Ruang lingkup Pendukung BWP 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) huruf e terdiri dari Desa Sambongrejo, Desa Kalangan dan Desa 

Tambahrejo dengan luas 2.275,22 (dua ribu dua ratus tujuh puluh 

lima koma dua puluh dua) hektar. 

(11) Ruang lingkup Pendukung BWP 4 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) huruf f terdiri dari Desa Adirejo, Desa Tawangrejo dan Desa 

Kedungringin dengan luas 1.052,78 (seribu lima puluh dua koma 

tujuh puluh delapan) hektar. 

(12) Ruang lingkup Pendukung BWP 5 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) huruf g terdiri dari Desa Gempolrejo, Desa Kedungrejo, Denga 

Nglangitan, Desa Sambongrejo, Desa Sitirejo dan Desa Tunjungan 

dengan luas 1.685,07 (seribu enam ratus delapan puluh lima koma nol 

tujuh) hektar. 

(13) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) dan Pendukung BWP Tunjungan 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala peta                

1 : 23.766, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(14) Materi pengaturan RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi: 

a. Rencana pola ruang; 

b. Rencana jaringan prasarana; 

c. Rencana penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; 

d. Ketentuan pemanfaatan ruang 

e. Peraturan zonasi; 

f. Ketentuan perizinan;  
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g. Insentif dan disinsentif; dan 

h. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. 

 

Bagian Ketiga 

Masa Berlaku 
 

Pasal 4 

 
(1) Wilayah perencanaan RDTR Kecamatan Tunjungan berlaku selama 20 

(dua puluh) tahun. 

(2) RDTR Kecamatan Tunjungan ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali 

setiap 5 (lima) tahun 

(3) RDTR Kecamatan Tunjungan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) 

kali dalam 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

hal: 

i. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi dan strategi yang 

mempengaruhi pemanfaatan ruang BWP; dan 

j. terjadi dinamika internal BWP yang mempengaruhi pemenfaatan 

ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau 

pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB III 
RENCANA POLA RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 5 

(1) Rencana pola ruang RDTR Kecamatan Tunjungan meliputi: 

a. kawasan lindung; dan 

b. kawasan budidaya. 

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. zona perlindungan setempat; 

b. zona RTH; dan 

c. zona rawan bencana. 

(3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. zona permukiman; 

b. zona perdagangan dan jasa; 

c. zona perkantoran; 

d. zona sarana pelayanan  umum; 

e. zona industri; 
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f. zona hutan produksi; 

g. zona pertanian;  

h. zona pertambangan; dan 

i. zona pariwisata. 

(4) Rencana pembagian blok digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian skala peta 1: 23.766, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(5) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

skala peta 1 : 23.766, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 

Kawasan Lindung 
 

Paragraf 1 

Zona Perlindungan Setempat 

 

Pasal 6 

 

(1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(2) huruf a terdiri dari: 

a. subzona sempadan sungai; 

b. subzona sempadan mata air; 

c. subzona sempadan waduk; 

d. subzona sempadan rel kereta api; 

e. subzona sempadan embung; dan 

f. subzona sempadan SUTT. 

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

berada pada: 

a. BWP 1 dengan luas 20,63  (dua puluh koma enam puluh tiga) hektar 

berada di Blok 1, 2;  

b. BWP 2 dengan luas 24,77 (dua puluh emapat koma tujuh puluh 

tujuh) hektar berada di Blok 1, 2, 3; 

c. Pendukung BWP 1 dengan luas 36,71 (tiga puluh enam koma tujuh 

puluh satu) hektar berada di Blok 1, 2, 3, 4, 5; 

d. Pendukung BWP 2 dengan luas 14,57 (empat belas koma lima puluh 

tujuh) hektar berada di Blok 1; 

e. Pendukung BWP 3 dengan luas 75,61 (tujuh puluh lima koma enam 

[uluh satu) hektar berada di Blok 1, 2, 3; 

f. Pendukung BWP 4 dengan luas 36,04 (tiga puluh enam koma nol 

empat) hektar berada di Blok 1, 2; dan 
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g. Pendukung BWP 5 dengan luas 10,69 (sepuluh koma enam puluh 

sembilan) hektar berada di Blok 1 dan 2. 

(3) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

mempunyai jarak sempadan, yaitu: 

a. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kiri kanan sungai besar 

b. sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai 

yang berada di luar permukiman; dan 

c. untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang 

diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 

(sepuluh) sampai 50 (lima puluh) meter 

(4) Subzona sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b berada pada Pendukung BWP 1 dengan luas 0,56 (nol koma lima 

puluh enam) hektar berada di Blok 1.  

e. Subzona sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

mempunyai jarak sempadan, yaitu daratan sepanjang tepian waduk 

yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk 

antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang 

tertinggi ke arah darat. 

f. Subzona sempadan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c berada di: 

a. BWP 1 dengan luas 23,01 (dua puluh tiga koma nol satu) hektar 

berada di Blok 1; 

b. Pendukung BWP 5 dengan luas 29,72 (dua puluh sembilan koma 

tujuh puluh dua) hektar berada di Blok 1. 

(15) Subzona sempada rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d mempunyai jarak sempadan yaitu 6 (enam) meter di kiri kanan 

rel kereta api. 

(16) Subzona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d berada pada: 

a. BWP 2 dengan luas 6,98 (enam koma sembilan puluh delapan)  

hektar berada di Blok 1 dan 2; dan 

b. Pendukung BWP 4 dengan luas 9,87 (Sembilan koma delapan puluh 

tujuh) hektar berada di Blok 1 dan 2. 

(17) Subzona sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, yaitu 15 (lima belas) meter di sekitar embung. 

(18) Subzona sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, berada di: 

a. Pendukung BWP 1 dengan luas 2,99 (dua koma sembilan puluh 

sembilan) hektar berada di Blok 1 dan 5; dan 

b. Pendukung BWP 2 dengan luas 0,35 (nol koma tiga puluh lima) 

hektar berada di Blok 2. 

(19) Subzona sempadan SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

f, yaitu 300 (tiga ratus) meter di sekitar industri. 
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(20) Subzona sempadan SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

f, berada di: 

a. Pendukung BWP 1 dengan luas 15,30 (lima belas koma tiga puluh) 

hektar berada di Blok 3, 4 dan 5; dan 

b. Pendukung BWP 5 dengan luas 3,14 (tiga koma empat belas) hektar 

berada di Blok 2. 

 

Paragraf 2 
Zona RTH 

 

Pasal 7 
 

(1) Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Tunjungan ditetapkan 30% 

dari luas kawasan perkotaan seluas 16,64 (enam belas koma enam 

puluh empat) hektar. 

(2) Pemenuhan luasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang 

Terbuka Hijau di kawasan perkotaan. 

(3) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri 

dari: 

a. subzona pemakaman;  

b. subzona lapangan; dan 

c. subzona ruang terbuka hijau. 

(4) Subzona pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

terdapat pada: 

a. BWP 1 dengan luas 0,31 (nol koma tiga uluh satu) hektar berada di 

Blok 1; 

b. BWP 2 dengan luas 1,58 (satu koma lima puluh delapan) hektar 

berada di Blok 3; 

c. Pendukung BWP 1 dengan luas 9,83 (sembilan koma delapan puluh 

tiga) hektar berada di Blok 1, 2, dan 3; 

d. Pendukung BWP 2 dengan luas 0,23 (nol koma dua puluh tiga) hektar 

berada di Blok 1; dan 

e. Pendukung BWP 3 dengan luas 0,94 (nol koma sembilan puluh 

empat) hektar berada di Blok 2 dan 3. 

(5) Subzona lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

terdapat pada:  

a. BWP 2 dengan luas 0,52 (nol koma lima puluh dua) hektar berada di 

Blok 1 dan 2;  

b. Pendukung BWP 1 dengan luas 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) 

hektar berada di Blok 1 dan 3; dan 
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c. Pendukung BWP 3 dengan luas 0,45 (nol koma empat puluh lima) 

hektar berada di Blok 3; 

(6) Subzona rencana RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf  c 

terdapat di: 

a. Pendukung BWP 1 dengan luas 0,003 (nol koma nol nol tiga) hektar 
berada di Blok 1; dan 

b. Pendukung BWP 5 dengan luas 2,02 (dua koma nol dua) hektar 
berada di Blok 1. 

Paragraf 3 

Zona Rawan Bencana 
 

Pasal 8 
 

(1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf d meliputi: 

a. subzona rawan banjir; dan 

b. subzona rawan tanah longsor. 

(2) Subzona rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dengan luas 3,88 hektar meliputi: 

a. Pendukung BWP 1 dengan luas 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) 

hektar berada di Blok 1; dan 

b. Pendukung BWP 2 dengan luas 1,51 (satu koma lima puluh satu) 

hektar berada di Blok 1. 

(3) Subzona rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dengan luas 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) hektar 

adalah Pendukung BWP 1 berada di Blok 2 dan 3. 

 
Bagian Ketiga 

Kawasan Budi Daya 

 
Paragraf 1 

Zona Permukiman 

 

Pasal 9 

 

(1) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf 

a terdiri atas: 

a. subzona perumahan dengan kepadatan tinggi (R-2); dan 

b. subzona perumahan dengan kepadatan sedang (R-3). 

(2) Subzona perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. BWP 1 berada di Blok 1 dan 2 dengan luas 110,04 (seratus sepuluh 

koma nol empat) hektar; 
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b. BWP 2 berada di Blok 1 dan 2 dengan luas 59,85 (lima puluh 

sembilan koma delapan puluh lima) hektar; 

c. Pendukung BWP 2 berada di Blok 1 dengan luas 14,45 (empat belas 

koma empat puluh lima) hektar; 

d. Pendukung BWP 3 berada di Blok 3 dengan luas 2,11 (dua koma 

sebelas) hektar; 

e. Pendukung BWP 4 berada di Blok 1 dan 2 dengan luas 41,57 (empat 

puluh satu koma lima puluh tujuh) hektar. 

(3) Subzona perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. BWP 1 berada di Blok 1, 2 dengan luas 13,25 (tiga belas koma dua 

puluh lima) hektar; 

b. BWP 2 berada di Blok 1,2 dan 3 dengan luas 2,02 (dua koma nol dua) 

hektar; 

c. Pendukung BWP 1 berada di Blok 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan luas 286,92 

(dua ratus delapan puluh enam koma sembilan puluh dua) hektar; 

d. Pendukung BWP 1 berada di Blok 1, 2 dan 3 dengan luas 536,90 

(lima ratus tiga puluh enam koma sembilan puluh)  hektar; 

e. Pendukung BWP 2 berada di Blok 1 dan 2 dengan luas 173,32 

(seratus tiga puluh enam koma nol tujuh) hektar; 

f. Pendukung BWP 3 berada di Blok 1, 2 dan 3 dengan luas 227,77 (dua 

ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh) hektar; 

g. Pendukung BWP 4 berada di Blok 1 dan 2 dengan luas 110,41 

(seratus sepuluh koma empat puluh satu) hektar. 

 

Paragraf 2 

Zona Perdagangan dan Jasa 

 

Pasal 10 

 

(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(3) huruf b terdiri atas: 

a. subzona perdagangan dan jasa tunggal (K-1);  

b. subzona perdagangan dan jasa deret (K-3); dan 

(2) Subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi: 

a. BWP 1 berada di Blok 1 dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;  

b. BWP 2 berada di Blok 3 dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar; 

c. Pendukung BWP 2 berada di Blok 1 dengan luas 1,89 (satu koma 

delapan puluh sembilan) hektar; 

d. Pendukung BWP 3 berada di Blok 2 dan 3 dengan luas 0,25 (nol 

koma dua puluh empat) hektar. 
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(3) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b meliputi: 

a. BWP 1 berada di Blok 1 dan 2 dengan luas 2,30 (dua koma tiga 

puluh) hektar; 

b. BWP 2 berada di Blok 1 dan 2 dengan luas 2,42 (dua koma empat 

puluh dua) hektar; 

c. Pendukung BWP 1 berada di Blok 1, 3 dan 4 dengan luas 0,20 (nol 

koma dua puluh) hektar;  

d. Pendukung BWP 2 berada di Blok 1 dengan luas 2,08 (dua koma nol 

delapan) hektar; 

e. Pendukung BWP 4 berada di Blok 1 dan 2 dengan luas 7,43 (tujuh 

koma empat puluh tiga). 

 

Paragraf 3 

Zona Perkantoran 

 

Pasal 11 

 

(1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf 

c terdiri atas: 

a. subzona perkantoran pemerintah (KT-1); 

b. subzona perkantoran swasta (KT-2). 

(2) Subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. BWP 1 berada di Blok 1 dengan luas 0,35 (nol koma tiga puluh lima) 

hektar; 

b. BWP 2 berada di Blok 1, 2 dan 3 dengan luas 0,71 (nol koma tujuh 

puluh satu) hektar; 

c. Pendukung BWP 1 berada di Blok 1, 2, dan 4 dengan luas 0,46 (nol 

koma empat puluh enam) hektar; 

d. Pendukung BWP 2 berada di Blok 1 dengan luas 0,25 (nol koma dua 

puluh lima) hektar; 

e. Pendukung BWP 3 berada di Blok 1, 2 dan 3 dengan luas 0,67 (nol 

koma enam puluh tujuh) hektar; 

f. Pendukung BWP 4 berada di Blok 1 dan 2 dengan luas 2,09 (dua 

koma nol sembilan) hektar. 

(3) Subzona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b berada di Pendukung BWP 4 berada di Blok 1 dengan luas 0,04 

(nol koma nol empat) hektar. 
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Paragraf 4 

Zona Sarana Pelayanan Umum 

 

Pasal  12 

 

(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (3) huruf d terdiri atas: 

a. subzona sarana pendidikan (SPU-1); 

b. subzona sarana kesehatan (SPU-3); dan 

c. subzona sarana peribadatan (SPU-6). 

(2) Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a terdiri atas: 

a. BWP 1 berada di Blok 1 dengan luas 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) 

hektar; 

b. BWP 2 berada di Blok 1, 2 dan  3 dengan luas 15,11 (lima belas koma 

sebelas) hektar; 

c. Pendukung BWP 1 berada di Blok 2, 3, dan 4 dengan luas 1,61 (satu 

koma enam puluh satu) hektar; 

d. Pendukung BWP 2 berada di Blok 1 dengan luas 0,76 (nol koma tujuh 

puluh enam) hektar;  

e. Pendukung BWP 3 berada di Blok 3 dengan luas 1,37 (satu koma tiga 

puluh tujuh) hektar; dan 

f. Pendukung BWP 4 berada di Blok 1 dengan luas 0,32 (nol koma tiga 

puluh dua) hektar. 

(3) Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri atas:  

a. BWP 2 berada di Blok 1, 2 dan 3 dengan luas 0,12 (nol koma dua 

belas) hektar; dan 

b. Pendukung BWP 1 berada di Blok 4 dengan luas 0,04 (nol koma nol 

empat) hektar; 

c. Pendukung BWP 3 berada di Blok 2  dan 3 dengan luas 0,09 (nol 

koma nol sembilan) hektar. 

(4) Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri atas: 

a. BWP 1 berada di Blok 2 dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) 

hektar; 

b. BWP 2 berada di Blok 1, 2 dan 3 dengan luas 0,08 (nol koma nol 

delapan) hektar; 

c. Pendukung BWP 1 berada di Blok 1, 2, 3, dan 4 dengan luas 0,43 (nol 

koma empat puluh tiga) hektar; 

d. Pendukung BWP 2 berada di Blok 1 dengan luas 0,02 (nol koma nol 

dua) hektar;  
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e. Pendukung BWP 3 berada di Blok 3 dengan luas 0,04 (nol koma nol 

empat) hektar; dan 

f. Pendukung BWP 4 berada di Blok 1 dan 2 dengan luas 0,19 (nol 

koma Sembilan belas) hektar. 

 

 

Paragraf 5 

Zona Peruntukan Industri 

 

Pasal 13 

 

(1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e 

terdiri atas: 

a. BWP 1 dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar berada di Blok 

1; 

b. Pendukung BWP 1 dengan luas 57,52 (lima puluh tujuh koma lima 

puluh dua) hektar berada di Blok 1, 3, dan 4; 

c. Pendukung BWP 3 dengan luas 33,91 (tiga puluh tiga koma sembilan 

puluh satu) hektar berada di Blok 2; dan 

d. Pendukung BWP 4 dengan luas 54,51 (lima puluh empat koma lima 

puluh satu) hektar berada di Blok 1 dan 2. 

 

 

Paragraf 6 

Zona Hutan Produksi 

 

Pasal 14 

 

Zona hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)  huruf f 

terdiri atas: 

a. BWP 1 dengan luas 39,02 (tiga puluh sembilan koma nol dua) hektar 

berada di Blok 2; 

b. PBWP 1 dengan luas 37,02 (tiga puluh tujuh koma nol satudua hektar 

berada di Blok 1,  2 dan 5; 

c. PBWP 2 dengan luas 8,07 (delapan koma nol tujuh) hektar berada di Blok 

2; 

d. PBWP 3 dengan luas 48,48 (empat puluh delapan koma empat puluh 

delapan) berada di Blok 1; dan 

e. PBWP 5 dengan luas 1.608,94 (seribu enam ratus delapan koma 

sembilan puluh empat) berada di Blok 1 dan 2. 
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Paragraf 7 

Zona Pertanian 

 

Pasal 15 

 

(1) Zona Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g 

terdiri atas: 

a. Subzona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Basah (PL-1-1-1); 

b. Subzona Pertanian Lahan Basah (PL-1-1-2) 

c. Subzona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kering (PL-1-2-1); 

d. Subzona Pertanian Lahan Kering (PL-1-2-2); 

e. Subzona Holtikultura (PL-1-3); 

f. Subzona Perkebunan (PL-1-4); 

g. Subzona Pertanian lainnya (PL-1-5). 

(2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan basah selanjutnya disebut LP2B 

basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. BWP 1 berada di Blok 1 dan 2 dengan luas 239,81 (dua ratus tiga 

puluh sembilan) hektar; 

b. BWP 2 berada di Blok 1, 2 dan 3 dengan luas 261 (dua ratus enam 

puluh satu) hektar; 

c. Pendukung BWP 1 berada di Blok 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan luas 742,57 

(tujuh ratus empat puluh dua koma lima puluh tujuh) hektar; 

d. Pendukung BWP 2 berada di Blok 1 dengan luas 171,72 (seratus 

tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) hektar; 

e. Pendukung BWP 3 berada di Blok 1, 2 dan 3 dengan luas 1.363,61 

(seribu tiga ratus enam puluh tiga koma enam puluh satu) hektar; 

f. Pendukung BWP 4 berada di Blok 1 dan 2 dengan luas 681,43 (enam 

ratus delapan puluh satu koma empau puluh tiga) hektar; dan 

g. Pendukung BWP 5 berada di Blok 1 dengan luas 6,16 (enam koma 

enam belas) hektar. 

(3) Subzona pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. BWP 2 berada di Blok 2 dan 3 dengan luas 40,42 (empat puluh koma 

empat puluh dua) hektar; 

b. Pendukung BWP 1 berada di Blok 1, 3, 4, dan 5 dengan luas 178,58 

(seratus tujuh puluh delapan koma lima puluh delapan) hektar; 

c. Pendukung BWP 3 berada di Blok 1, 2 dan 3 dengan luas 260,80 (dua 

ratus enam puluh koma delapan puluh) hektar; dan 

d. Pendukung BWP 4 berada di Blok 2 dengan luas  67,70 (enam puluh 

tujuh koma tujuh puluh) hektar. 

(4) Lahan pertanian pangan berkelanjutan kering selanjutnya disebut LP2B 

kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
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a. Pendukung BWP 1 berada di Blok 2 dengan luas 83,48 (delapan 

puluh tiga koma empat puluh delapan) hektar; dan 

b. Pendukung BWP 3 berada di Blok 3 dengan luas 165,01 (seratus 

enam puluh lima koma nol satu) hektar.  

(5) Subzona pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d meliputi: 

a. BWP 1 berada di Blok 1 dengan luas 60,02 (enam puluh koma nol 

dua) hektar; 

b. Pendukung BWP 1 berada di Blok 1, 2, 4, dan 5 dengan luas 159,44 

(seratus lima puluh sembilan koma empat puluh empat) hektar; 

c. Pendukung BWP 2 berada di Blok 2 dengan luas 85,71 (delapan 

puluh lima koma tujuh puluh satu) hektar; 

d. Pendukung BWP 3 berada di Blok 2 dan 3 dengan luas 16,38 (enam 

belas koma tiga puluh delapan) hektar. 

(6) Subzona holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

terdapat di BWP 1 Blok 1 dengan luas 16,30 (enam belas koma tiga 

puluh) hektar. 

(7) Subzona perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di 

BWP 1 berada di Blok 1 dengan luas 36,84 (tiga puluh enam koma 

delapan puluh empat) hektar. 

(8) Subzona pertanian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

di BWP 1 Blok 1 dengan luas 2,41 (dua koma empat puluh satu) hektar. 

 

Paragraf 8 

Zona Pertambangan 

Pasal 16 

 

Zona Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h 

meliputi : 

(1) Pendukung BWP 1 berada di Blok 5 dengan luas 1,32 (satu koma tiga 

puluh dua) hektar; 

(2) Pendukung BWP 2 berada di Blok 2 dengan luas 51,22 (lima puluh satu 

koma dua puluh dua) hektar. 

 

 

Paragraf 9 

Zona Pariwisata 

 

Pasal 17 

 

Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i 

terdiri atas Waduk Greneng dan Desa Potensi Wisata yang berada di desa 

Tunjungan. 
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BAB IV 

RENCANA JARINGAN PRASARANA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 18 

 

Rencana jaringan prasarana terdiri atas: 

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 

g. rencana pengembangan jaringan persampahan. 

 

Bagian Kedua 

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan 

 

Pasal 19 

 

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf a meliputi: 

a. jaringan jalan kolektor; 

b. jaringan jalan lokal; dan 

c. jaringan jalan lingkungan. 

 

Pasal 20 

 

(1) Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 huruf a meliputi ruas jalan Kabupaten Grobogaan 

menuju kota Blora dan jalur Kabupaten Rembang menuju kota Blora. 

(2) Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 huruf b meliputi seluruh desa di Kecamatan Tunjungan, khususnya: 

a. Ruas jalan Desa Adireja-Desa Kalangan-Desa Sambongrejo-Desa 

Tunjungan 

b. Ruas jalan Desa Tunjungan-Desa Kedungrejo-Desa Gempolrejo-Desa 

Nglangitan-Desa Keser 

c. Ruas jalan Desa Sukorejo-Kecamatan Blora 

d. Ruas jalan Desa Sambongrejo-Kecamatan Japah 

e. Ruas jalan Desa Tunjungan-Kecamatan Mantingan Kabupaten 

Rembang 
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(3) Pengembangan jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf c meliputi jaringan jalan lingkungan permukiman di 

Kecamatan Tunjungan. 

(4) Rencana jaringan pergerakan digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian skala peta 1 : 23.766, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

Bagian Ketiga 

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan 

 

Pasal 21 

 

(1) Pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 huruf b meliputi: 

a. jaringan distribusi primer; dan 

b. jaringan distribusi sekunder. 

(2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berupa jaringan SUTT. 

(3) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Jaringan distribusi yang tersebar di seluruh desa di Kecamatan 

tunjungan; dan 

b. Gardu distribusi yang tersebar di seluruh desa di Kecamatan 

tunjungan. 

(4) Rencana jaringan energi/kelistrikan digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian skala peta 1 : 23.766, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

Bagian Keempat 

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi 

 

Pasal 22 

 

(1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 huruf c meliputi: 

a. penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan 

b. penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel. 

(2) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi telepon kabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh desa 

di Kecamatan Tunjungan. 
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(3) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian skala peta 1 : 23.766, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

Bagian Kelima 

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum 

 

Pasal 23 

 

(2) Penegmbangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 huruf d merupakan rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air 

minum, terdiri atas: 

a. Pengembangan sistem penyediaan air minum wilayah Daerah; 

b. Pengembangan bangunan pengambil air baku; 

c. Pengembangan pipa transmisi air baku dan instalasi produksi; 

d. Pengembangan pipa unit distribusi hingga persil; 

e. Pengembangan bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan 

f. Pengembangan bak penampung. 

(3) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian skala peta 1 : 23.766, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

Pasal 24 

 

(1) Pengembangan sistempenyediaan air minum wilayah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi sistem 

jaringan perpipaan, terdapat di seluruh desa di Kecamatan Tunjungan. 

(2) Pengembangan bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdapat di seluruh desa di Kecamatan 

Tunjungan. 

(3) Pengembangan pipa transmisi air baku dan instalasi produksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c terdapat di 

seluruh desa di Kecamatan Tunjungan. 

(4) Pengembangan pipa unit distribusi hingga persil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d terdapat di seluruh desa di Kecamatan 

Tunjungan. 

(5) Pengembangan bangunan penunjang dan bangunan pelengkap 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e terdapat di 

seluruh desa di Kecamatan Tunjungan. 

(6) Pengembangan bak penampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (1) huruf f terdapat di seluruh desa di Kecamatan Tunjungan. 
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Bagian Keenam 

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase 

 

Pasal 25 

 

(1) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 huruf e berupa rencana kebutuhan sistem jaringan drainase. 

(2) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Rencana jaringan drainase primer meliputi Sungai Lawungan, Sungai 

Kedunggaron, Sungai Kulur, Sungai Kedung Bawang, Sungai 

Tungkul. Sunga Ngreco, dan Sungai Moga, yang merupakan anak 

sungai Musi yang melintasi Kecamatan Tunjungan; 

b. Rencana jaringan drainase sekunder meliputi saluran drainase yang 

terdapat di ruas jalan kolektor; 

c. Rencana jaringan drainase tersier meliputi saluran drainase yang 

terdapat di ruas jalan lokal; dan 

d. Rencana jaringan drainase lingkungan meliputi saluran drainase yang 

terdapat di ruas jalan lingkungan. 

(3) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian skala peta 1 : 23.766, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

 

Bagian Ketujuh 

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah 

 

Pasal 26 

 

(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 huruf f berupa sistem pembuangana air limbah 

setempat. 

(2) Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi lokasi bak septik (septic tank) yang terdapat di kawasan 

permukiman seluruh desa di Kecamatan Tunjungan. 

(3) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian skala peta 1 : 23.766, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
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Bagian Kedelapan 

Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan 

 

Pasal 27 

 

(3) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 huruf g penyediaan prasarana dan sarana 

sampah disesuaikan dengan kebutuhan penanganan sampah di 

Kecamatan Tunjungan. 

(4) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian skala peta 1 : 23.766, sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

BAB V 

RENCANA PENETAPAN SUB BWP  

YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA 

 

Pasal 28 

 

(1) Rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya 

merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang 

yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang 

diprioritaskan  

(2) Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya yaitu Sub BWP 1 

dengan luas 1.928,95 hektar 

(3) Batas-batas wilayah Sub BWP prioritas terdiri atas: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Pendukung BWP 5; 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan SBWP 2 dan Pendukung BWP 3; 

c. sebelahTimur berbatasan dengan Pendukung BWP 1; 

d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Japah. 

(4) Rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala peta 1 : 24.894, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 29 

 

Fungsi Sub BWP prioritas adalah: 

a. pusat pemerintahan yang terletak di Desa Tunjungan; 

b. pemantapan fungsi Desa Tunjungan, Desa Sambongrejo, sebagai pusat 

Kecamatan Tunjungan melalui pembangunan prasarana dan sarana 

pendukung pembangunan wilayah; 



32 
 

c. memfokuskan dan mengoptimalkan pembangunan ke arah Sambongrejo-

Tunjungan; dan 

d. pengembangan sektor perdagangan dan jasa. 

 

Pasal 30 

 

Lingkup Sub BWP prioritas ditetapkan berdasarkan pusat pelayanan 

kecamatan, aksesibilitas kawasan, ketersediaan prasarana dan sarana 

pendukung, ketersediaan lahan kosong, dan kondisi topografi yang meliputi 

Desa Tunjungan dan Desa Sambongrejo Kecamatan Tunjungan. 

 

Pasal 31 

 

Rencana penanganan sub BWP prioritas dilakukan dengan perbaikan 

prasarana dan sarana lingkungan melalui: 

a. penyediaan fasilitas dan infrastruktur; 

b. penataan lingkungan kawasan pusat pemerintahan; 

c. menumbuhkan perdagangan dan jasa; dan 

d. penyediaan ruang publik. 

 

Pasal 32 

 

Pembangunan baru prasarana dan sarana lingkungan melalui: 

a. pembangunan kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun; dan 

b. pembangunan kawasan perbatasan. 

 

 

BAB VI 

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 

 

Pasal 33 

 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan 

rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan 

RDTR Kawasan Kecamatan Tunjungan. 

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. program perwujudan rencana pola ruang di BWP; 

b. lokasi; 

c. besaran dana; 

d. sumber dana; 

e. instansi pelaksana; dan 

f. waktu dan tahapan pelaksanaan. 
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(3) Ketentuan pemanfaatan ruang, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

Pasal 34 

 

Program perwujudan rencana pola ruang di BWP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi: 

a. program perwujudan rencana pola ruang di BWP; dan  

b. program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP. 

 

 

Pasal 35 

 

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) 

huruf b terdapat di Blok dalam Sub BWP 

 

Pasal 36 

 

Besaran dana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (2) huruf c berupa biaya masing-masing kegiatan. 

 

Pasal 37 

 

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d 

berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan 

d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 38 

 

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e 

terdiri atas: 

a. Pemerintah 

b. Pemerintah provinsi 

c. Pemerintah daerah 

d. Swasta; dan 

e. Masyarakat. 
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Pasal 39 

 

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi 

pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah 

perencanaan RDTR Kecamatan Tunjungan meliputi: 

a. Tahap pertama pada periode tahun 2017-2021; 

b. Tahap kedua pada periode tahun 2022-2026; 

c. Tahap ketiga pada periode tahun 2027-2031; dan 

d. Tahap keempat pada periode tahun 2032-2036. 

 

BAB VII 

PERATURAN ZONASI 

 

Pasal 40 

 

(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 terdiri atas: 

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. 

(5) Peraturan zonasi digambarkan dalam zoning map dengan tingkat 

ketelitian skala peta 1 : 5.000 dan zoning text, sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
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(6) Matrik kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(7) Ketentuan  lebih lanjut mengenai peraturan zonasi diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 

BAB VIII 
KETENTUAN PERIZINAN 

 

Pasal 41 
 

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (17) huruf f adalah 
perizinan yang berkaitan dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum 

pelaksanaan pemanfaatan ruang. 
(2) Kegiatan perizinan mencakup: 

a. izin lokasi atau fungsi ruang; 
b. izin pemanfaatan ruang; 
c. kualitas ruang. 

(3) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan peraturan daerah tersendiri. 

 

BAB IX 
INSENTIF DAN DISINSENTIF 

 
Pasal 42 

 

(1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (17) huruf g adalah: 
a. insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan 

imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana 
tata ruang; 

b. disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi 
pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berbentuk: 

a. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan 
urun saham; 

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 

c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau 
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta, dan/atau 

pemerintah daerah. 

(3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, 

dan penalti. 
(4) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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BAB X 
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 

 
Pasal 43 

 
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: 
a. mengetahui rencana tata ruang; 

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 
c. memperoleh penggantian  yang layak atas kerugian yang timbul akibat 

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata 

ruang; 
d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 
wilayahnya; 

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang 
berwenang; dan  

f. mengajukan guagatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau 
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 

 
Pasal 44 

 

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib: 
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat 
yang berwenang; 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang; 
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 

e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang. 
 

Pasal 45 
 

(1) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat dilakukan melalui: 

a. peran serta dalam penyusunan rencana tata ruang; 
b. peran serta dalam pemanfaatan ruang; dan/atau 

c. peran serta dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 
(2) Peran serta masyarakat dalam penyusunan tata ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk: 

a. pemberian kejelasan hak atas ruang; 
b. pemberian informasi, sarana, pertimbangan, dan pendapat dalam 

penyusunan rencana tata ruang; 

c. pemberian tanggapan terhadap rencana tata ruang; 
d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan tata ruang; 

e. bantuan tenaga ahli; dan/atau  
f. bantuan pembiayaan. 
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(3) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruaang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk: 

a. pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
agama, dan adat istiadat yang berlaku; 

b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan 
pelaksanaan pemanfaatan ruang; 

c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata 

ruang; 
d. konsolidasi pemanfaatan ruang untuk tercapainya pemanfaatan 

ruang yang berkualitas; 

e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana 
tata ruang; 

f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknis dalam 
pemanfaatan ruang; dan/atau 

g. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 
(4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk: 
a. pengawasan dalam pemanfaatan ruang; 
b. pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; 

c. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam kegiatan pemanfaatan 
ruang; dan/atau 

d. peningkatan kualitas pemanfaatan ruang. 

 
BAB XI 

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 46 

 
(1) Sanksi administratif diberikan kepada orang yang memanfaatkan ruang 

tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan perizinan, dan kepada 

pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan 
ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 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/atau 
i. denda administratif. 

(3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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BAB XII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

 
Pasal 47 

 
Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana Peraturan Daerah ini 
dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan 

Pemerintah Daerah 

 

Pasal 48 
 

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini berwenang : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana; 
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana; 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan 

dengan tindak pidana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan 

penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 

dalam huruf e; 
h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak 

pidana; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 
Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti 
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya 

melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut 
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan 
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BAB XIII 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 49 

 
Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana detail tata ruang 

yang telah ditetapkan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 50 

 
(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua rencana rinci 

di bawah RDTR yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa 

berlakunya. 

(2) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan 

rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang. 

(3) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya 

diberikan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian. 

(4) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan 

rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh 

sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan 

penggantian yang layak. 

 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 51 

 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 

lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 

 

Pasal 52 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora. 
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Ditetapkan di Blora 
pada tanggal.…………. 
 
BUPATI BLORA 
 
ttd 
 
………………………….. 

 
 
Diundangkan di Blora 
Pada tanggal ……………………… 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA 
ttd 
 
…………………….. 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN …… NOMOR ….   

 


