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BUPATI BLORA 
 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR         TAHUN  

 

TENTANG 
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN JAPAH  

TAHUN 2016-2036 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BLORA, 

 

Menimbang : a. bahwa rencana detail tata ruang merupakan dasar 
penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi 

zona-zona yang pada rencana detail tata ruang ditentukan 
sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, menyebutkan bahwa 
rencana detail tata ruang harus sudah ditetapkan paling 

lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan rencana 
tata ruang wilayah kabupaten; 

c. bahwa untuk melaksanakan Penjelasan Pasal, Peraturan 
Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 

2011-2031 perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Japah Tahun 
2016-2036; 

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

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan 

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3046); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

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

3419);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 3478);  

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3647);  

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

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

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4412);  

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247);  

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444);  

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700);  

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4746);  

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);  

15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5052);  

17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5052); 

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059);  

19. 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); 

20. 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);  

21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5214);  

22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5360); 

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

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492); 

25. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

26. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

27. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi 
Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5608);  
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4490)  

30. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);  

31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 

Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4624);  

32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4655);  

33. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

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

4828);  

34. 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);  

35. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran 

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

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

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5112); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5160); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5185); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang 

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

41. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5279); 

42. Peraturan Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292); 

43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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);  

44. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 

5468 ); 

45. Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 

46. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneia Nomor 5594 ); 

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

48. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang 
Percepatan Penyediaan Sanitasi dan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);  

49. 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);  

50. 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 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 
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Nomor 9);  

51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);  

52. 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); 

53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 
2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 48); 

54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 
2014 tentang pengelolaan DAS di Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2014 Nomor 15); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 1 Tahun 2011 

tentang pengelolaan sampah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan 
Lemabaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 18 tahun 2011, 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora 
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18 

Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 
17);  

57. Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 2 tahun 2012 
tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, 
dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lemabaran 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 JAPAH TAHUN 2016-2036 
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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 kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Kecamatan adalah Kecamatan Japah 
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut 

dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai 

satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain 
hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan 

hidupnya. 
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman 

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi 
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat 

yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi 
budidaya. 

9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

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

11. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan 
landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

masyarakat dalam penataan ruang. 
12. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya meningkatkan 

kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam 
penataan ruang. 

13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian 

tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar 

penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk 

menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi 

penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 
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. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib tata ruang. 

18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
19. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang 

persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan 
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pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona 

peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci 
tata ruang.  

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

21. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota 
adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari 

wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari 
RTRW provinsi,  dan  yang  berisi  tujuan,  kebijakan,  
strategi  penataan  ruang  wilayah kabupaten/kota,  

rencana struktur  ruang wilayah  kabupaten/kota,  
rencana  pola  ruang wilayah  kabupaten/kota,  penetapan  
kawasan  strategis  kabupaten/kota,  arahan pemanfaatan  

ruang  wilayah  kabupaten/kota,  dan  ketentuan  
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.   

22. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 
RDTR adalah rencana secara terperinci  tentang  tata  
ruang  wilayah  kabupaten/kota  yang  dilengkapi  dengan 

peraturan zonasi kabupaten/kota.  
23. 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 pokok 
ketentuan program bangunan dan  lingkungan,  rencana 
umum dan  panduan  rancangan,  rencana  investasi,  

ketentuan  pengendalian  rencana,  dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan pengembangan 

lingkungan/kawasan. 
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW 

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani 

kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. 
25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL 

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani 
kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. 

26. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut 

PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan 
untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL. 

27. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani 
kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 

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

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

dan/atau aspek fungsional.  
30. Bagian  Wilayah  Perkotaan  yang  selanjutnya  disingkat  

BWP  adalah  bagian  dari kabupaten/kota  dan/atau  
kawasan  strategis  kabupaten/kota  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 
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Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang. 
31. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan 

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 
Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di 
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel 
dan jalan kabel. 

32. 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. 
33. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan 

dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa 

untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, 
dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang 

berwujud pusat-pusat kegiatan. 
34. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan 

jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa 

untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. 
35. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau 
aspek fungsional. 

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

37. Sistem Internal Perkotaan adalah struktur ruang dan pola 

ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat 
internal perkotaan. 

38. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama 
lindung atau budidaya. 

39. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan 

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

buatan. 
40. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan 

lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi 

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang 
satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 

41. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk 

dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan 
keberadaannya sebagai hutan tetap. 

42. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 

43. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan 

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

44. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan 
yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan 

rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundangundangan. 

45. Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai 

kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber 
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
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46. 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. 

47. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang 

memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang 
berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data 

geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau 
seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi 
penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi 

produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah 
daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh 
penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun 

kawasan lindung. 
48. Kawasan Strategis adalah kawasan yang memiliki 

kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi 
kawasan dan wilayah di sekitarnya, serta mendorong 
pemerataan perkembangan wilayah. 

49. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang 
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota 
terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 

50. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya 

disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang 
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara 
konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi 

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 
51. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang 

ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk 
kepentingan pertahanan. 

52. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut 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. 

53. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB 

adalah angka perbandingan (prosentase) luas lantai dasar 
bangunan terhadap luas lahan dimana bangunan tersebut 
direncanakan. Dalam pengertian yang lebih mudah adalah 

batasan luas lahan yang diperbolehkan untuk dibangun. 
54. Koefisien  Daerah  Hijau  yang  selanjutnya  disingkat  KDH  

adalah  angka  persentase perbandingan  antara  luas  
seluruh  ruang  terbuka  di  luar  bangunan  gedung  yang 
diperuntukkan  bagi  pertamanan/penghijauan  dan  luas  

tanah  perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 
sesuai rencana tata ruang dan RTBL.  

55. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB 

adalah angka persentase perbandingan  antara  luas  
seluruh  lantai  bangunan  gedung  dan  luas  tanah 

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

56. 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  
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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).  
57. 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.  
58. 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.  

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

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

yang bersangkutan. 
61. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan 

dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
62. 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 

dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas 
Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 

Bagian Pertama  
Umum  

Pasal 2 

Ruang lingkup RDTR Kecamatan Japah meliputi: 
a. ruang lingkup materi;  

b. ruang lingkup wilayah perencanaan; dan 
c. jangka waktu perencanaan. 

 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup Materi  

 

Pasal 3 
Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a meliputi: 
a. tujuan penataan ruang; 
b. rencana pola ruang; 

c. rencana jaringan prasarana; 
d. rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya; 

e. arahan pemanfaatan ruang; dan 
f. peraturan zonasi. 
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Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan 
 

Paragraf 1  
Umum 

 

Pasal 4 
(1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Kecamatan Japah 
dengan luas kurang lebih 12.864,84 (dua belas ribu 
delapan ratus enam puluh empat koma delapan empat) 

hektar. 
(2) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud 

ayat (1) adalah : 

- Sebelah Utara      : Kabupaten Rembang dan Kabupaten 
Pati. 

- Sebelah Selatan   : Kecamatan Ngawen. 
- Sebelah Timur   : Kecamatan Tunjungan 
- Sebelah Barat     : Kecamatan Todanan. 

(3) Peta Kecamatan Japah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digambarkan dengan tingkat ketelitian 1:5.000 

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

Pasal 5 
Ruang lingkup wilayah perencanaan secara fungsional 
meliputi: 

a. BWP; dan  
b. Pendukung BWP. 

 
Paragraf 2 

BWP 

 
Pasal 6 

BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi 
Desa Japah, Desa Padaan, dan Desa Ngrambitan dengan luas 
kurang lebih 949,25 (sembilan ratus empat puluh sembilan 

koma dua lima) hektar. 
 

Paragraf 3 

Pendukung BWP 
 

Pasal 7 
Pendukung BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
b terdiri atas 6 (enam) Pendukung BWP, meliputi: 

a. Pendukung I BWP meliputi wilayah dari Desa Bogorejo, Desa 
Pengkolrejo, dan Desa Wotbakah dengan luas kurang lebih 
1.778,95 (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma 

sembilan lima) Hektar; 
b. Pendukung II BWP meliputi wilayah dari Desa Beganjing, 

Desa Harjowinangun, Desa Krocok, dan Desa Tengger 
dengan luas kurang lebih 1.513,88 (Seribu lima ratus tiga 
belas koma delapan delapan) Hektar; 

c. Pendukung III BWP meliputi wilayah dari Desa Dologan, 
Desa Ngapus, dan Desa Tlogowungu dengan luas kurang 

lebih 2094,70 (Dua ribu sembilan puluh empat koma enam 
tujuh nol) Hektar; 
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d. Pendukung IV BWP meliputi wilayah dari Desa Bogem, Desa 

Ngiyono, dan Desa Smberejo dengan luas kurang lebih 
3.568,21 (Tiga ribu lima ratus enam puluh delapan koma 

dua puluh satu) Hektar; dan 
e. Pendukung V BWP meliputi wilayah dari Desa Sendangrejo, 

Desa Sendangagung, Desa Sumberejo, Desa Karangtengah, 

dan Desa Jetakwanger dengan luas kurang lebih 2.959,85 
(Dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma delapan 

lima) Hektar. 
 

Bagian Keempat  

Jangka Waktu Perencanaan 
 

Pasal 8 

(1) RDTR Kecamatan Japah berlaku selama 20 (dua puluh) 
tahun. 

(2) RDTR Kecamatan Japah dapat ditinjau kembali setiap 5 
(lima) tahun. 

(3) RDTR Kecamatan Japah dapat ditinjau kembali kurang 

dari 5 (lima) tahun apabila: 
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan; 
b. perubahan batas teritorial negara yang mempengaruhi 

wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-

undang;  
c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan 

dengan undang-undang; dan 

d. revisi RTRW Kabupaten yang mengakibatkan 
perubahan RDTR Kecamatan. 

 
BAB III 

TUJUAN PENATAAN RUANG 

 
Pasal 9 

Tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a Mewujudkan Kecamatan Japah sebagai Pusat 
Pelayanan Kawasan yang didukung sektor pertanian, 

perdagangan dan jasa, industri kecil, dan pariwisata yang 
berkelanjutan. 

 

BAB IV 
RENCANA POLA RUANG RUANG 

Bagian Pertama 
Umum 

 

Pasal 10  
(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b terdiri atas: 

a. zona lindung; dan  

b. zona budidaya. 

(2) Rencana pola ruang RDTR Kecamatan Japah digambarkan 

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Kedua 

Zona Lindung 
Paragraf 1 

Umum   
 

Pasal 11  

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

huruf a dengan luas kurang lebih 86,65 (delapan puluh enam 

koma enam lima) Hektar terdiri atas: 

a. zona perlindungan setempat;  

b. zona ruang terbuka hijau; 

c. zona rawan bencana alam; dan 

d. zona lindung geologi. 

 

Paragraf 2 
Zona Perlindungan Setempat 

 
Pasal 12  

(1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 huruf a dengan luas kurang lebih 75,62 (Tujuh 

puluh lima koma enam dua) hektar berupa sempadan 

sungai. 

(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. BWP dengan luas kurang lebih 18,78 (Delapan belas 

koma tujuh puluh delapan) hektar meliputi Desa Japah, 

Desa Ngrambitan, dan Desa Padaan; 

b. Pendukung II BWP dengan luas kurang lebih 6,49 

(Enam koma empat puluh sembilan) hektar meliputi 

Desa Beganjing, dan Desa Harjowinangun; 

c. Pendukung III BWP dengan luas kurang lebih 32,56 

(Tiga puluh dua koma lima puluh enam) hektar meliputi 

Desa Plumbon, Desa Kendayakan, dan Desa 

Kedungsatriyan;  

d. Pendukung III BWP dengan luas kurang lebih 3,17 (Tiga 

koma tujuh belas) hektar meliputi Desa Plumbon, Desa 

Kendayakan, dan Desa Kedungsatriyan; dan 

e. Sub V dengan luas kurang lebih 14, 62 (Empat belas 

koma enam puluh dua) hektar BWP meliputi Desa 

Karangtengah, Desa Jetakwanger, Desa Sumberejo, dan 

Desa Sendangagung. 

 
Paragraf 3 

Zona Ruang Terbuka Hijau 

 

Pasal 13  

Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 huruf b terdiri atas: 

a. Subzona lapangan; dan 
b. Subzona tempat pemakaman umum. 
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Pasal 14  

Subzona lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

huruf a dengan luas kurang lebih 1,05 (satu koma nol lima) 

hektar meliputi: 

a. BWP dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) 

hektar berada di Desa Padaan; 
b. Pendukung I BWP dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma 

dua enam) hektar berada di Desa Bogorejo; 

c. Pendukung II BWP dengan luas kurang lebih 0,06 (nol 
koma nol enam) hektar berada di Desa Tengger; 

d. Pendukung IV BWP dengan luas kurang lebih 0,48 (nol 

koma empat delapan) hektar berada di Desa Ngiyono; dan 
e. Pendukung V BWP dengan luas kurang lebih 0,22 (nol 

koma dua dua) hektar berada di Desa Kalinanas. 
 

Pasal 15  

Subzona tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf b dengan luas kurang lebih 9,98 

(Sembilan koma Sembilan delapan) hektar meliputi: 

a. BWP dengan luas kurang lebih 2,22 (dua koma dua dua) 
hektar berada di Desa Japah, Desa Ngrambitan dan Desa 

Padaan; 
b. Pendukung I BWP dengan luas kurang lebih 4,44 (empat 

koma empat empat) hektar berada di Desa Bogorejo, Desa 
Pengkolrejo, dan Desa Wotbakah; 

c. Pendukung II BWP dengan luas kurang lebih 1,21 (satu 

koma dua satu) hektar berada di Desa Beganjing dan Desa 
Harjowinangun; 

d. Pendukung III BWP dengan luas kurang lebih 0,92 (nol 
koma Sembilan dua) hektar berada di Desa Ngapus dan 
Desa Tlogowungu; 

e. Pendukung IV BWP dengan luas kurang lebih 0,74 (nol 
koma tujuh empat) hektar berada di Desa Bogem; dan 

f. Pendukung V BWP dengan luas kurang lebih 0,46 (nol 

koma empat enam) hektar berada di Desa Gaplokan. 
 

Paragraf 4 
Zona Rawan Bencana Alam 

 

Pasal 16  
(1) Zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 huruf c hektar terdiri atas: 

a. Subzona rawan longsor; dan  

b. Subzona rawan kekeringan. 

(2) Subzona rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a berada di Desa Sumberejo dan Desa Ngiyono. 

(3) Subzona rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b berada di Desa Japah, Desa Padaan, Desa 

Bogorejo, Desa Tlogomulyo, Desa Krocok, Desa Tengger, 

dan Desa Harjowinangun. 
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Paragraf 5 

Zona Lindung Geologi 
 

Pasal 17  
(1) Zona lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 huruf d berupa subzona sempadan mata air Kalinanas 

di Desa Kalinanas. 

(2) Subzona sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan mengelilingi mata air paling sedikit 

berjarak 200 meter dari pusat mata air. 

 
Bagian Ketiga 

Zona Budidaya 

Paragraf 1 
Umum   

 
Pasal 18  

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b 

dengan luas kurang lebih 16.320,34 (Enam belas ribu tiga 

ratus dua puluh koma tiga puluh empat) Hektar terdiri atas: 

a. Zona hutan produksi; 
b. Zona pertanian; 
c. Zona perumahan; 

d. Zona perdagangan dan jasa; 
e. Zona perkantoran; dan  

f. Zona sarana pelayanan umum. 
 

Paragraf 2 

Zona Hutan Produksi 
 

Pasal 19  

Zona hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

huruf a dengan luas kurang lebih 10.733,18 (Sepuluh ribu 

tujuh ratus tiga puluh tiga koma satu delapan) hektar berupa 

hutan produksi meliputi: 

a. BWP dengan luas kurang lebih 205,15 (dua ratus lima 

koma satu lima) hektar berada di Desa Japah dan Desa 

Padaan;  

b. Pendukung I BWP dengan luas kurang lebih 529,65 (lima 

ratus dua puluh Sembilan koma enam lima) hektar berada 

di Desa Bogorejo dan Desa Wotbakah; 

c. Pendukung II BWP dengan luas kurang lebih 407,15 (empat 

ratus tujuh koma satu lima) hektar berada di Desa 

Beganjing dan Desa Krocok; 

d. Pendukung III BWP dengan luas kurang lebih 796,48 (tujuh 

ratus Sembilan puluh enam koma empat delapan) hektar 

berada di Desa DOlogan, Desa Ngapus, dan Desa 

Tlogowungu; 

e. Pendukung IV BWP dengan luas kurang lebih 6.455,43 

(enam ribu empat ratus lima puluh lima koma empat tiga) 

hektar berada di Desa Bogem, Desa Ngiyono, dan Desa 

Sumberejo; dan 
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f. Pendukung V BWP dengan luas kurang lebih 2.339,32 (dua 

ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan koma tiga dua) hektar 

berada di Desa Gaplokan dan Desa Kalinanas. 

 

Paragraf 3 
Zona Pertanian 

 
Pasal 20  

Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b 

terdiri atas: 

a. Subzona pertanian lahan basah;  
b. Subzona pertanian lahan kering; dan 
c. Subzona pertanian hortikultura. 

 
Pasal 21  

(1) Subzona pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 huruf a dengan luas kurang lebih 4.897,60 

(Empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma 

enam nol) hektar meliputi:  

a. BWP dengan luas kurang lebih 615,60 (enam ratus lima 

belas koma enam nol) hektar berada di Desa Japah, 

Desa Ngrambitan, dan Desa Padaan;  

b. Pendukung I BWP dengan luas kurang lebih 1.112,64 

(seribu serratus dua belas koma enam empat) hektar 

berada di Desa Bogorejo, Desa Pengkolrejo, dan Desa 

Wotbakah; 

c. Pendukung II BWP dengan luas kurang lebih 989,97 

(sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan 

tujuh) hektar berada di Desa Beganjing, Desa 

Harjowinangun, Desa Tengger, dan Desa Krocok; 

d. Pendukung III BWP dengan luas kurang lebih 1.128,93 

(seribu serratus dua puluh delapan koma sembilan tiga) 

hektar berada di Desa Dologan, Desa Ngapus, dan Desa 

Tlogowungu; 

e. Pendukung IV BWP dengan luas kurang lebih 570,19 

(lima ratus tujuh puluh koma satu sembilan) hektar 

berada di Desa Bogem, Desa Ngiyono, dan Desa 

Sumberejo; dan 

f. Pendukung V BWP dengan luas kurang lebih 480,27 

(empat ratus delapan puluh koma dua tujuh) hektar 

berada di Desa Gaplokan dan Desa Kalinanas. 

(2) Subzona pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 huruf b dengan luas kurang lebih 29,03 

(dua puluh sembila koma nol tiga) hektar meliputi:  

a. BWP dengan luas kurang lebih 1,04 (satu koma nol 

empat) hektar berada di Desa Ngrambitan;  

b. Pendukung I BWP dengan luas kurang lebih 2,84 (dua 

koma delapan empat) hektar berada di Desa Bogorejo 

dan Desa Pengkolrejo; 

c. Pendukung II BWP dengan luas kurang lebih 0,03 (nol 

koma nol tiga) hektar berada di Desa Beganjing; 
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d. Pendukung III BWP dengan luas kurang lebih 1,74 (satu 

koma tujuh empat) hektar berada di Desa Ngapus, dan 

Desa Tlogowungu; 

e. Pendukung IV BWP dengan luas kurang lebih 5,76 (lima 

koma tujuh enam) hektar berada di Desa Bogem dan 

Desa Ngiyono; dan 

f. Pendukung V BWP dengan luas kurang lebih 17,63 

(tujuh belas koma enam tiga) hektar berada di Desa 

Gaplokan dan Desa Kalinanas. 

(3) Subzona pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 huruf c dengan luas kurang lebih 44,12 

(empat puluh empat koma satu dua) hektar meliputi:  

a. Pendukung IV BWP dengan luas kurang lebih 30,83 

(tiga puluh koma delapan tiga) hektar berada di Desa 

Ngiyono; dan 

a. Pendukung V BWP dengan luas kurang lebih 13,29 (tiga 

belas koma dua sembilan) hektar berada di Desa 

Gaplokan. 

Pasal 22  

(1) Dalam rangka melindungi zona pertanian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian 

pangan berkelanjutan. 

(2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dengan luas kurang lebih 2.629, 

64 (dua ribu enam ratus dua puluh Sembilan koma enam 

empat) hektar berada di Kecamatan. 

(3) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan luas kurang 

lebih 610, 25 (enam ratus sepuluh koma dua lima) hektar 

berada di Kecamatan. 

(4) Penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan 

dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 

lebih lanjut oleh Bupati. 

 

Paragraf 4 

Zona Perumahan 
 

Pasal 23  

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

huruf c dengan luas kurang lebih 586,21 (lima ratus 

delapan puluh enam koma dua satu) hektar terdiri atas: 

a. subzona perumahan kepadatan rendah; dan  

b. subzona perumahan kepadatan sedang. 
(2) Subzona perumahan kepadatan rendah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 

496,27 (Empat ratus sembilan puluh enam koma dua 

tujuh) hektar meliputi: 

a. Pendukung I BWP dengan luas kurang lebih 127,53 

(Seratus dua puluh tujuh koma lima tiga) hektar berada 

di Desa Bogorejo, Desa Pengkolrejo, dan Desa 

Wotbakah; 
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b. Pendukung II BWP dengan luas kurang lebih 77,23 

(Tujuh puluh tujuh koma dua tiga) hektar berada di 

Desa Beganjing, Desa Harjowinangun, Desa Tengger, 

dan Desa Krocok; 

c. Pendukung III BWP dengan luas kurang lebih 125,74 

(Seratus dua puluh lima koma tujuh empat) hektar 

berada di Desa Dologan, Desa Ngapus, dan Desa 

Tlogowungu; 

d. Pendukung IV BWP dengan luas kurang lebih 73,14 

(Tujuh puluh tiga koma satu empat) hektar berada di 

Desa Bogem, Desa Ngiyono, dan Desa Sumberejo; dan 

e. Pendukung V BWP dengan luas kurang lebih 92,63 

(Sembilan puluh dua koma enam tiga) hektar berada di 

Desa Gaplokan dan Desa Kalinanas. 

(3) Subzona perumahan kepadatan sedang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 

89,94 (delapan puluh sembilan koma sembilan empat) 

hektar berada di BWP meliputi Desa Japah, Desa 

Ngrambitan, dan Desa Padaan. 

 

Paragraf 5 

Zona Perdagangan dan Jasa 
 

Pasal 24  
(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 huruf d meliputi: 

a. Subzona perdagangan dan jasa tunggal; dan 

b. Subzona perdagangan dan jasa deret. 

(2) Subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 

7,03 (Tujuh koma nol tiga) hektar berada di Pendukung III 

BWP meliputi Desa Dologan, Desa Ngapus, dan Desa 

Tlogwungu. 

(3) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 

11,24 (Sebelas koma dua empat) hektar berada di BWP 

meliputi Desa Japah, Desa Ngrambitan, dan Desa Padaan. 

 

Paragraf 6 
Zona Perkantoran 

 

Pasal 25  
Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

huruf e berupa subzona perkantoran pemerintah dengan luas 

kurang lebih 1,59 (Satu koma lima sembilan) hektar meliputi: 

a. BWP dengan luas kurang lebih 0,61 (Nol koma enam satu) 

hektar berada di Desa Japah, Desa Ngrambitan, dan Desa 

Padaan;  

b. Pendukung I BWP dengan luas kurang lebih 0,22 (Nol koma 

dua dua) hektar berada di Desa Bogorejo, Desa Pengkolrejo, 

dan Desa Wotbakah; 
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c. Pendukung II BWP dengan luas kurang lebih 0,26 (Nol 

koma dua enam) hektar berada di Desa Beganjing, Desa 

Harjowinangun, Desa Tengger, dan Desa Krocok; 

d. Pendukung III BWP dengan luas kurang lebih 0,12 (Nol 

koma satu dua) hektar berada di Desa Dologan, Desa 

Ngapus, dan Desa Tlogowungu; 

e. Pendukung IV BWP dengan luas kurang lebih 0,14 (Nol 

koma satu empat) hektar berada di Desa Bogem, Desa 

Ngiyono, dan Desa Sumberejo; dan 

f. Pendukung V BWP dengan luas kurang lebih 0,23 (Nol 

koma dua tiga) hektar berada di Desa Gaplokan dan Desa 

Kalinanas. 

 

Paragraf 8 
Zona Sarana Pelayanan Umum 

 
Pasal 26  

(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 huruf f meliputi: 

a. Sarana Prasarana Umum (SPU) pendidikan; 

b. Sarana Prasarana Umum (SPU) kesehatan; 

c. Sarana Prasarana Umum (SPU) olah raga; 

d. Sarana Prasarana Umum (SPU) sosial budaya; dan 

e. Sarana Prasarana Umum (SPU) peribadatan. 

(2) Sarana Prasarana Umum (SPU) pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 

9,03 (Sembilan koma nol tiga) hektar meliputi: 

a. BWP dengan luas kurang lebih 3,78 (Tiga koma tujuh 

delapan) hektar berada di Desa Japah, Desa 

Ngrambitan, dan Desa Padaan;  

b. Pendukung I BWP dengan luas kurang lebih 1,13 (Satu 

koma satu tiga) hektar berada di Desa Pengkolrejo, dan 

Desa Wotbakah; 

c. Pendukung II BWP dengan luas kurang lebih 1,36 (Satu 

koma tiga enam) hektar berada di Desa Beganjing, Desa 

Harjowinangun, Desa Tengger, dan Desa Krocok; 

d. Pendukung III BWP dengan luas kurang lebih 0,80 (Nol 

koma delapan nol) hektar berada di Desa Tlogowungu; 

e. Pendukung IV BWP dengan luas kurang lebih 0,82 (Nol 

koma delapan dua) hektar berada di Desa Bogem, Desa 

Ngiyono, dan Desa Sumberejo; dan 

f. Pendukung V BWP dengan luas kurang lebih 1,15 (Satu 

koma satu lima) hektar berada di Desa Kalinanas. 

(3) Sarana Prasarana Umum (SPU) kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 

0,12 (Nol koma satu dua) hektar meliputi: 

a. BWP dengan luas kurang lebih 0,08 (Nol koma nol 

delapan) hektar berada di Desa Japah; dan 

b. Pendukung IV BWP dengan luas kurang lebih 0,04 (Nol 

koma nol empat) hektar berada di Desa Bogem dan Desa 

Sumberejo.  
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(4) Sarana Prasarana Umum (SPU) olah raga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 

0,21 (Satu koma delapan delapan nol) hektar meliputi: 

a. BWP dengan luas kurang lebih 0,10 (Nol koma satu nol) 

hektar berada di Desa Padaan; dan 

b. Pendukung II BWP dengan luas kurang lebih 0,11 (Nol 

koma satu satu) hektar berada di Desa Tengger. 

(5) Sarana Prasarana Umum (SPU) sosial budaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 

0,07 (nol koma nol tujuh) hektar berada di BWP.  

(6) Sarana Prasarana Umum (SPU) peribadatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 

0,90 (nol koma sembilan nol) hektar meliputi: 

a. BWP dengan luas kurang lebih 0,38 (Nol koma tiga 

delapan) hektar berada di Desa Japah, Desa 

Ngrambitan, dan Desa Padaan;  

b. Pendukung I BWP dengan luas kurang lebih 0,16 (Nol 

koma satu enam) hektar berada di Desa Bogorejo, Desa 

Pengkolrejo, dan Desa Wotbakah; 

c. Pendukung II BWP dengan luas kurang lebih 0,14 (Nol 

koma satu empat) hektar berada di Desa 

Harjowinangun, Desa Tengger, dan Desa Krocok; 

d. Pendukung III BWP dengan luas kurang lebih 0,08 (Nol 

koma nol delapan) hektar berada di Desa Dologan dan 

Desa Tlogowungu; 

e. Pendukung IV BWP dengan luas kurang lebih 0,07 (Nol 

koma nol tujuh) hektar berada di Desa Ngiyono, dan 

Desa Sumberejo; dan 

f. Pendukung V BWP dengan luas kurang lebih 0,08 (nol 

koma nol delapan) hektar berada di Desa Gaplokan dan 

Desa Kalinanas. 

 
BAB V 

RENCANA JARINGAN PRASARANA 

Bagian Pertama  

Umum 

 

Pasal 27  
(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf c meliputi: 

a. pengembangan sistem prasarana utama; dan 

b. pengembangan sistem prasarana lainnya; 
(2) Rencana jaringan prasarana RDTR Kecamatan Japah 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
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Bagian Kedua 

Paragraf 1 

Sistem Prasarana Utama 

 

Pasal 28  
(1) Pengembangan sistem prasarana utama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa sistem jaringan 

transportasi darat. 

(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 

b. Jaringan transportasi perkotaan. 

 

Pasal 29  
(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. Sistem jaringan prasarana jalan; dan  

b. peningkatan manajemen lalu lintas jalan di perkotaan 

(2) Sistem jaringan prasarana jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. jalan provinsi; 

b. jalan kabupaten; dan 

c. jalan pedesaan. 

(3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 

a berupa jalan kolektor primer meliputi: 

a. ruas jalan yang menghubungkan Pati – Blora melalui 

Kecamatan Todanan, Kecamatan Japah, Kecamatan 

Ngawen, dan Kecamatan Blora; dan 

b. pengembangan dan peningkatan jalan kolektor yang 

menuju zona pardagangan dan jasa, industri, dan zona 

perbatasan. 

(4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf b berupa jalan lokal primer meliputi: 

a. peningkatan jalan lokal melalui jalan yang 

menghubungkan PKW, PKL, PPK, PPL, dan kawasan 

fungsional; dan 

b. pengembangan dan peningkatan jalan lokal yang 

menuju kawasan perdagangan dan jasa, industri, dan 

kawasan perbatasan. 

(5) Jalan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf c meliputi rencana peningkatan dan pengembangan 

prasarana jalan pedesaan. 

(6) Peningkatan manajemen lalu lintas di jalan perkotaan 

melalui penerapan kontrol akses dengan menggunakan 

rambu lalu lintas pada titik-titik persimpangan pada jalan 

kolektor. 

 

Pasal 30  
Jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 huruf b berupa jaringan trayek angkutan penumpang 

perkotaan dan perdesaan. 
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Pasal 31  

Jaringan trayek angkutan penumpang perkotaan dan 

perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berjumlah 

kurang lebih 3 (tiga) trayek meliputi: 

a. Blora – Ngawen – Japah – Ngawen – Kunduran; 

b. Blora – Ngawen – Japah – Todanan; dan 
c. Blora – Ngawen – Japah – Ngawen – Kunduran – Todanan. 
 

Paragraf 2 

Sistem Prasarana Lainnya 

 

Pasal 32  
Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 huruf b meliputi: 

a. pengembangan sistem jaringan sumber daya energi; 

b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi; 
c. pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan 
d. pengembangan sistem jaringan lingkungan. 

 
Pasal 33  

Pengembangan sistem jaringan sumber daya energi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa 

pembangunan lapangan minyak dan gas bumi di Lapangan 

Diponegoro di Desa Krocok yang merupakan bagian dari Blok 

Randugunting 

 
Pasal 34  

(1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:  

a. jaringan terestrial; dan  
b. jaringan satelit.  

(2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi:  
a. pengembangan sistem kabel; dan  

b. pengembangan sistem seluler.  
(3) Pengembangan sistem kabel sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a meliputi:  

a. pengembangan jaringan distribusi; dan  
b. prasarana penunjang telepon kabel sampai zona 

perdesaan.  

(4) Pengembangan sistem seluler sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b berupa pengembangan telepon tanpa kabel 

pada zona perdesaan.  
(5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri atas:  

a. pengembangan prasarana telepon satelit berupa Base 
Transceiver Station sampai zona perdesaan; dan  

b. pengembangan sistem telepon satelit berbasis 
masyarakat.  

(6) Rencana penyediaan dan pengembangan infrastruktur 

telekomunikasi berupa menara Base Transceiver Station 
secara bersama-sama. 

 
Pasal 35  

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas: 
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a. sistem wilayah sungai;  

b. sistem jaringan irigasi; dan  
c. sistem pengelolaan air baku untuk air minum. 

 
Pasal 36  

Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

huruf a berupa pengelolaan Wilayah Sungai Lusi. 
 

Pasal 37  
(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 huruf b berupa sistem jaringan irigasi kewenangan 

Daerah. 

(2) Sistem jaringan irigasi ditujukan untuk mendukung 

ketahanan pangan nasional dan pengelolaan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan meliputi:  

a. pemeliharaan, peningkatan pelayanan, dan efektivitas 
pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi yang ada 
untuk melayani areal persawahan yang merupakan 

kewenangan Daerah; dan  
b. pendayagunaan potensi mata air dan air tanah di 

wilayah Daerah pada zona kesulitan air permukaan 

meliputi perkebunan dan hortikultura. 
 

Pasal 38  
Sistem pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 huruf c berupa pembangunan 

Waduk Randugunting. 
 

Pasal 39  
(1) Pengembangan sistem jaringan lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas:  

a. pengembangan sarana dan prasarana persampahan;  
b. pengembangan sarana dan prasarana limbah;  

c. pengembangan prasarana drainase; dan  
d. pengembangan jalur dan ruang evakuasi.  

(2) Pengembangan sarana dan prasarana persampahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  

a. tempat pemrosesan akhir (TPA); 
b. tempat penampungan sementara (TPS); dan  

c. sistem pengelolaan persampahan dilakukan dengan 
sistem reduce, reuse, dan recycle. 

(3) Pengembangan sarana dan prasarana limbah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:  

a. pengembangan saluran pembuangan air limbah secara 
komunal;  

b. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 

dan  
c. pengembangan instalasi pengolah air limbah (IPAL). 

(4) Pengembangan prasarana drainase sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan sistem 

jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan 

wilayah sungai. 

(5) Pengembangan jalur dan ruang evakuasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalur evakuasi 

bencana tanah longsor dan bencana kekeringan. 
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BAB VI 

PENETAPAN ZONA YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA 

 
Pasal 40  

Rencana penetapan zona yang diprioritaskan penanganannya 

merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata 
ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan zona 

yang diprioritaskan. 
 

Pasal 41  
Rencana penanganan zona prioritas dilakukan melalui 

penanganan koridor pertumbuhan ekonomi. 
 

Pasal 42  

Zona yang diprioritaskan penanganan koridor pertumbuhan 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berada di 
BWP Koridor Jalan Todanan-Japah.  

 

Pasal 43  
Rencana penanganan koridor jalan Todanan-Japah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi: 
a. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa berskala 

kecamatan; 

b. penataan bangunan dan lingkungan; 
c. keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana zona; 

d. penataan parkir; 
e. penataan sektor informal; dan 
f. penataan reklame. 

 

Pasal 44  
Rencana penetapan zona yang diprioritaskan penanganannya 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 45  
Zona yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar 

penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 
yang diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 

 
Pasal 46  

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf e meliputi: 

a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan 
struktur ruang dan pola ruang; dan 

b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program 
pemanfaatan ruang. 

(2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan 

struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan 

pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan 

pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek ganda 

sesuai arahan umum pembangunan daerah. 
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(3) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program 

pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang 

dibagi menjadi 4 tahapan, terdiri atas : 

a. tahap I meliputi  tahun 2016 – 2020; 
b. tahap II  meliputi  tahun 2021 – 2025; 

c. tahap III  meliputi  tahun 2026 – 2030; dan 
d. tahap IV meliputi  tahun 2031 – 2036. 

(4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam 

indikasi program terdiri atas: 

a. usulan program utama; 
b. lokasi; 
c. besaran biaya; 

d. sumber pendanaan; 
e. instansi pelaksanaan; dan 

f. waktu pelaksanaan. 
(5) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB VIII 

PERATURAN ZONASI 
Bagian Pertama 

Umum 

 
Pasal 47  

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf f berfungsi sebagai: 
a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan 

ruang; 
b. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; 

c. acuan dalam pengenaan sanksi; dan 
d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan 

lahan dan penetapan lokasi investasi. 

(2) Peraturan zonasi terdiri atas: 
a. materi wajib; dan 
b. materi pilihan. 

 
Bagian Kedua 

Materi Wajib 
 

Pasal 48  

Materi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 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. 
 

Paragraf 1 
Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan 

 
Pasal 49  

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas : 
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a. rencana zonasi; dan 

b. pengaturan kegiatan. 
 

Pasal 50  

(1) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
huruf  a meliputi: 

a. Rencana zonasi BWP meliputi: 
1. sempadan sungai (PS-1); 
2. lapangan (RTH-1); 

3. taman pemakaman umum (RTH-2); 
4. hutan produksi tetap (HP-1); 
5. pertanian lahan basah (PL-1.1); 

6. pertanian lahan kering (PL-1.2); 
7. perdagangan dan jasa deret (K-2); 

8. perkantoran pemerintah (KT-1); 
9. permukiman kepadatan sedang (R-3); 
10. SPU pendidikan (SPU-1); 

11. SPU kesehatan (SPU-3);  
12. SPU olah raga (SPU-4); 
13. SPU sosial budaya (SPU-5); dan 

14. SPU peribadatan (SPU-6). 
b. Rencana zonasi Pendukung I BWP meliputi: 

1. lapangan (RTH-1); 
2. taman pemakaman umum (RTH-2); 
3. hutan produksi tetap (HP-1); 

4. pertanian lahan basah (PL-1.1); 
5. pertanian lahan kering (PL-1.2); 

6. perkantoran pemerintah (KT-1); 
7. permukiman kepadatan rendah (R-4); 
8. SPU pendidikan (SPU-1); dan 

9. SPU peribadatan (SPU-6). 
c. Rencana zonasi Pendukung II BWP meliputi: 

1. sempadan sungai (PS-1); 

2. lapangan (RTH-1); 
3. taman pemakaman umum (RTH-2); 

4. hutan produksi tetap (HP-1); 
5. pertanian lahan basah (PL-1.1); 
6. pertanian lahan kering (PL-1.2); 

7. perkantoran pemerintah (KT-1); 
8. permukiman kepadatan rendah (R-4); 

9. SPU pendidikan (SPU-1); 
10. SPU olah raga (SPU-4); dan 
11. SPU peribadatan (SPU-6). 

d. Rencana zonasi Pendukung III BWP meliputi: 
1. sempadan sungai (PS-1); 
2. taman pemakaman umum (RTH-2); 

3. hutan produksi tetap (HP-1); 
4. pertanian lahan basah (PL-1.1); 

5. pertanian lahan kering (PL-1.2); 
6. perdagangan dan jasa tunggal (K-1); 
7. perkantoran pemerintah (KT-1); 

8. permukiman kepadatan rendah (R-4); 
9. SPU pendidikan (SPU-1); dan  

10. SPU peribadatan (SPU-6). 
e. Rencana zonasi Pendukung IV BWP meliputi: 

1.  sempadan sungai (PS-1); 

2. lapangan (RTH-1); 
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3. taman pemakaman umum (RTH-2); 

4. hutan produksi tetap (HP-1); 
5. pertanian lahan basah (PL-1.1); 

6. pertanian lahan kering (PL-1.2); 
7. pertanian hortikultura (PL-1.3); 
8. perkantoran pemerintah (KT-1); 

9. permukiman kepadatan rendah (R-4); 
10. SPU pendidikan (SPU-1); 

11. SPU kesehatan (SPU-3); dan 
12. SPU peribadatan (SPU-6). 

f. Rencana zonasi Pendukung V BWP meliputi: 

1.  sempadan sungai (PS-1); 
2. lapangan (RTH-1); 
3. taman pemakaman umum (RTH-2); 

4. hutan produksi tetap (HP-1); 
5. pertanian lahan basah (PL-1.1); 

6. pertanian lahan kering (PL-1.2); 
7.  pertanian hortikultura (PL-1.3); 
8. perkantoran pemerintah (KT-1); 

9. permukiman kepadatan rendah (R-4); 
10. SPU pendidikan (SPU-1); dan 

11. SPU peribadatan (SPU-6). 
(2) Peta Rencana zonasi BWP, Pendukung I BWP, Pendukung II 

BWP, Pendukung III BWP, Pendukung IV BWP, dan 

Pendukung V BWP digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian 1:5.000 tercantum dalam lampiran VI, lampiran 
VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, dan lampiran 

XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 51  
(1) Pengaturan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

49 huruf  b terdiri atas : 

a. diizinkan (I); 
b. diizinkan terbatas (T); 

c. diizinkan bersyarat (B); dan 
d. tidak diizinkan (X). 

(2) Pengaturan kegiatan BWP, Pendukung I BWP, Pendukung 

II BWP, Pendukung III BWP, Pendukung IV BWP, dan 
Pendukung V BWP tercantum pada lampiran XII yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 

Bagian Ketiga 
Paragraf 2 

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

 
Pasal 52  

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 huruf  b terdiri atas : 
a. pengaturan KDB;  

b. pengaturan KLB dan tinggi bangunan;  
c. pengaturan KWT; 

d. pengaturan KTB; dan 
e. pengaturan KDH. 

(2) Pengaturan intensitas bangunan pada BWP, Pendukung I 

BWP, Pendukung II BWP, Pendukung III BWP, Pendukung 
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IV BWP, dan Pendukung V BWP tercantum pada lampiran 

XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini.  

 
Bagian Keempat 

Paragraf 3 

Ketentuan Tata Bangunan 
 

Pasal 53  
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
48 huruf c berupa pengaturan jarak antar bangunan. 

 
Pasal 54  

Pengaturan jarak antar bangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 53 tercantum pada lampiran XIV yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kelima 

Paragraf 4 

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 
 

Pasal 55  
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 huruf d berfungsi sebagai 

kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan 
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan 
sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.  

 
Pasal 56  

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 tercantum pada lampiran XV yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 

Bagian Keempat 
Paragraf 5 

Ketentuan Pelaksanaan 

 
Pasal 57  

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

48 huruf e tercantum pada lampiran XVI yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
BAB IX 

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT 

 
Pasal 58  

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 berwenang terhadap 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
di wilayahnya; 
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e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 

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

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

kerugian. 
 

Pasal 59  
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

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

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang; dan 
d. memberikan akses terhadap zona yang oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik 
umum. 

 

Pasal 60  
(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada 

tahap:  
a. perencanaan tata ruang; 
b. pemanfaatan ruang; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang. 
(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. masukan mengenai: 
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau zona; 
3. pengidentifikasian potensi dan masalah 

pembangunan wilayah atau zona; 

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 
5. penetapan rencana tata ruang. 

b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau 
sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata 
ruang. 

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau sesama unsur masyarakat dalam 

pemanfaatan ruang; 
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan 

kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan; 
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam 

pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kearifan 

lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan 
keamanan serta memelihara dan meningkatkan 
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya 

alam; dan 
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi: 

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, 
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta 
pengenaan sanksi; 

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi 
pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang 
berwenang dalam hal menemukan dugaan 
penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan 

ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan; dan 

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang 

berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang. 

 
BAB X 

PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG 

 
Pasal 61  

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan 
penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja 
pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh Bupati. 
(4) Ketentuan pengawasan pemanfaatan ruang lebih lanjut 

diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 62  

Ketentuan pengawasan penataan ruang meliputi:  
a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan 

penyimpangan/pelanggaran rencana detail tata ruang 
dilakukan oleh aparat pada unit terkecil di kecamatan dan 
desa beserta masyarakat umum; dan 

b. pengawasan khusus pada penyimpangan/pelanggaran 
rencana detail tata ruang harus dilakukan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait. 

 
Pasal 63  

Tindak lanjut hasil pengawasan penataan ruang meliputi: 
a. penyampaian hasil pengawasan kepada Bupati; 
b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi 

pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada 
penyidik pegawai negeri sipil; dan 

c. pelaksanaan hasil pengawasan. 

 
BAB XI 

KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG 
 

Pasal 64  

(1) Koordinasi penataan ruang dilakukan secara terpadu dan 
komprehensif untuk mencapai kesinambungan regional 

melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-
pihak lain yang terkait dengan penataan ruang dan 
pelaksanaan kegiatan pembangunan.  
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(2) Koordinasi terhadap penataan ruang di zona perbatasan 

dilakukan dengan kerjasama antar Pemerintah Daerah 
melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi. 

(3) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan 
penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah 
bidang penataan ruang dibentuk BKPRD. 

(4) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja BKPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 

Keputusan Bupati. 
 

BAB XII 

PENYELESAIAN SENGKETA 
 

Pasal 65  

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama 
diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk 

mufakat. 
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak 

dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB XIII 

PENYIDIKAN 
 

Pasal 66  

(1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu 

pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memiliki kewenangan meliputi: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana 
dalam bidang penataan ruang; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana dalam bidang penataan 

ruang; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam 

bidang penataan ruang; 
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang 

berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang 

penataan ruang; 
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 

terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan 
dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan 

bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang 
penataan ruang; dan 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam 
bidang penataan ruang. 



33 
 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada 
pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan 
penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan 

koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut 

umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan 

tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 67  

Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang 
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf 
a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 

Pasal 68  
Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan 

izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 

Pasal 69  
Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan 
dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

 
Pasal 70  

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap zona yang 
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan 
dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) 

 
Pasal 71  

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang 
menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 

bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) 

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa 
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pemberhentian secara tidak dengan hormat dari 

jabatannya. 
 

Pasal 72  
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 dilakukan oleh 

suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap 
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 

korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) 
kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 
a. pencabutan izin usaha; dan/atau 

b. pencabutan status badan hukum. 
 

Pasal 73  
(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, 

dan Pasal 70, dapat menuntut ganti kerugian secara 
perdata kepada pelaku tindak pidana. 

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
hukum acara pidana. 

 
BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 74  

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 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 zona berdasarkan 
Peraturan Daerah ini; 

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, 

dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun; dan 
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan 

tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian 
dengan fungsi zona 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 ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan 
Daerah ini;  

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan 
izin yang diperlukan. 
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BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 75  
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 

 

 

DJOKO NUGROHO 

DIUNDANGKAN DI BLORA. 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR......  
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PENJELASAN  

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR       TAHUN  

 

TENTANG 

 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN JAPAH 

TAHUN 2016-2036 

 

I. UMUM 

Rencana detail tata ruang  Kecamatan Japah berisi  rencana 
struktur dan peruntukan kawasan secara terinci yang disusun untuk 

penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-
program pembangunan kecamatan. 

RDTR Kecamatan Japah memuat rumusan kebijakan 

pemanfaatan ruang kecamatan yang disusun dan ditetapkan untuk 
menyiapkan perwujudan ruang Kecamatan Japah dalam rangka 

pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan baik yang 
dilakukan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat. 

Bahwa RDTR Kecamatan Japah Tahun 2016-2036 yang 

merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam 
rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kawasan di wilayah yang 

memuat ketentuan-ketentuan antara lain: 

a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi 

pembangunan fisik Kecamatan Japah dalam jangka waktu 20 tahun, 

dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan 

masyarakat dalam hal pengaturan kawasan dan pemenuhan 

kebutuhan fasilitas. 

b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip 

pokok pembangunan fisik kawasan yang berkembang secara dinamis 

dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial 

ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi 

yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik 

kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blora, 

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan 

masyarakat secara terpadu. 

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka 

Pemerintah Kabupaten Blora memandang perlu untuk menerbitkan 

Peraturan Daerah  tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan 

Japah Tahun 2016-2036. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1   
Cukup jelas 
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Pasal 2   
Cukup jelas 

Pasal 3   
Cukup jelas 

Pasal 4   
Cukup jelas 

Pasal 5   

Yang dimaksud dengan “sub BWP” adalah pendukung dari BWP. 
Pasal 6   

Cukup jelas 
Pasal 7   

Cukup jelas 

Pasal 8   
Cukup jelas 

Pasal 9   

Cukup jelas 
Pasal 10   

Cukup jelas 
Pasal 11   

Cukup jelas 

Pasal 12   
Cukup jelas 

Pasal 13   

Yang dimaksud dengan “subzona” adalah pembagian dari zona. 
Pasal 14   

Cukup jelas 
Pasal 15   

Cukup jelas  

Pasal 16   
Cukup jelas  

Pasal 17   
Cukup jelas  

Pasal 18   

Cukup jelas  
Pasal 19   

Cukup jelas  

Pasal 20   
Cukup jelas  

Pasal 21   
Cukup jelas  

Pasal 22   

Cukup jelas  
Pasal 23   

Cukup jelas  
Pasal 24   

Cukup jelas  

Pasal 25   
Yang dimaksud dengan “SPU” adalah Sarana Pelayanan Umum 

Pasal 26   

Cukup jelas  
Pasal 27   

Cukup jelas  
Pasal 28   

Cukup jelas  

Pasal 29   
Cukup jelas  

Pasal 30   
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Cukup jelas  
Pasal 31   

Cukup jelas  
Pasal 32   

Cukup jelas  
Pasal 33   

Ayat 1 Huruf a 

Yang dimaksud jaringan tersetrial adalah sistem telekomunikasi 
yang menggunakan gelombang frekuensi radio (RF, radio 
frequency) yang beroperasi di permukaan tanah.  

Pasal 34   
Cukup jelas 

Pasal 35   
Cukup jelas 

Pasal 36   
Cukup jelas  

Pasal 37   

Cukup jelas  
Pasal 38   

Cukup jelas  
Pasal 39   

Cukup jelas  

Pasal 40   
Cukup jelas  

Pasal 41   

Cukup jelas  
Pasal 42   

Cukup jelas  
Pasal 43   

Cukup jelas  

Pasal 44   
Cukup jelas  

Pasal 45   
Cukup jelas  

Pasal 46   

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. 

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang 
dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme 

disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong 
perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya 
diterapkan mekanisme insentif. 

Pasal 47   
Cukup jelas 

Pasal 48   
Cukup jelas  

Pasal 49   

Cukup jelas  
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Pasal 50   
Cukup jelas  

Pasal 51   
Cukup jelas  

Pasal 52   
Cukup jelas  

Pasal 53   

Cukup jelas  
Pasal 54   

Cukup jelas  
Pasal 55   

Cukup jelas  

Pasal 56   
Cukup jelas  

Pasal 57   

Cukup jelas  
Pasal 58  

      

 

Cukup jelas 
Pasal 59   

Cukup jelas 

Pasal 60   
Cukup jelas 

Pasal 61   

Cukup jelas 
Pasal 62   

Cukup jelas 
Pasal 63   

Cukup jelas 

Pasal 64   
Cukup jelas 

Pasal 65   
Cukup jelas 

Pasal 66   

Cukup jelas 
Pasal 67   

Cukup jelas 

Pasal 68   
Cukup jelas 

Pasal 69   
Cukup jelas 

Pasal 70   

Cukup jelas 
Pasal 71   

Cukup jelas 
Pasal 72   

Cukup jelas 

Pasal 73   
Cukup jelas 

Pasal 74   

Cukup jelas 
  

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR .... 
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