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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
NOMOR    01    TAHUN 2012 

 
  TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011 – 2031 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang 

bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu 
dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara 
berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan 
generasi yang akan datang; 

  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional, kebijakan dan strategi penataan 
ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam rencana 
tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah; 

  c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 
Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Lampung Tengah 2004-2014 sudah tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu 
dilakukan penyempurnaan; dan 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu 
menetapkan Peraturan Daerah  tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 – 2031; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1091) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
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  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 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); 

 
4. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana 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); 

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 

7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4411); 

8. 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 4324); 

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

  10. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444); 
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11. Undang – Undang 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 Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4739); 

13. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4849); 

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

 

 

16. 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); 

17. 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); 

18. 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); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4145); 

  20. 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); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

24. 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); 

25. 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); 

  26. 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); 

  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 
Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 346); 

  29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah Tahun 2007 Nomor 11) 

30. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung 
Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
 

dan 
 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011 – 2031. 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu  

Pengertian 

Pasal 1  

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2. Provinsi adalah Provinsi Lampung. 

3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Provinsi Lampung.  

4. Gubernur adalah Gubernur Lampung. 

5. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah dalam wilayah Provinsi Lampung. 

6. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, 
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup 
dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 

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

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten 
adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, rencana 
struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, 
penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah 
Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. 

13. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah 
daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan 
jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung 
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terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan 
berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. 

14. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah 
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan 
ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. 

15. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan 
ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi 
dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten. 

16. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem 
perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perKampung an dalam 
wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang 
dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani 
kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan 
energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya 
air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, 
dan sistem jaringan prasarana lainnya. 

17. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan 
perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan 
keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan 
cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. 

18. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW, adalah kawasan perkotaan 
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa 
kabupaten/kota. 

19. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disebut PKWp, adalah kawasan 
perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKW. 

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

21. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp, adalah kawasan 
perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL. 

22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK, adalah kawasan perkotaan 
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa Kampung . 

23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL, adalah pusat 
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Kampung . 

24. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan 
prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten 
dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana 
skala kabupaten. 

25. 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, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas 
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 

26. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas 
tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, 
naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan 
antarmoda transportasi, yang  dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan 
penerbangan, serta fasilitas pokok dan  fasilitas penunjang lainnya.  
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27. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani 
kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.  

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

29. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang 
menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak 
langsung. 

30. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang 
wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi 
daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang 
memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) 
tahun mendatang. 

31. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 
terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 
dan atau aspek fungsional. 

32. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya. 

33. Kawasan Lindung adalah kawasan 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. 

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

35. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang 
mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya 
sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan 
tanah. 

36. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk 
meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang 
berguna sebagai sumber air. 

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

38. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang 
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi 
danau/waduk.  

39. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu 
atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari 
atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi. 

40. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan 
dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, 
dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, 
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yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan 
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

41. Kawasan Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 
dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 
manusia, dan sumber daya buatan.  

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

43. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri,  
pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam 
agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, 
tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan masyarakat. 

44. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah 
dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan 
memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan 
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 

45. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, 
bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, 
pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 

46. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari 
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan 
dalam suatu sistem bisnis perikanan. 

47. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan 
pascatambang.  

48. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki 
potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi 
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.  

49. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi 
kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

50. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan 
dikelolah oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan 
Industri. 

51. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau 
didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 

52. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang 
dipergunakan untuk kepentingan pertahanan. 

53. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, 
baik berupa kawasan perkotaan maupun perKampung an yang berfungsi sebagai 
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lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 
menudukung prikehidupan dan penghidupan.  

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

55. 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. 

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

57. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan 
karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap 
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 

58. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha 
perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan 
masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan 
ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. 

59. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan 
pada wilayah peKampung an sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan 
sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan 
hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 

60. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang 
mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. 

61. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar 
agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan. 

62. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 
makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 
lainnya.  

63. Berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan 
lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk 
menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan 
generasi masa depan. 

64. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

65. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 
menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke 
dalamnya. 

66. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga 
dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang 
sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi 
generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
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67. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, 
klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu 
wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, 
meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi 
dampak buruk bahaya tertentu. 

68. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 
membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 
ancaman bencana. 

69. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan 
wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai 
dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ 
pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program 
utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, 
sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 

70. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang 
memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, 
dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai 
dengan rencana tata ruang. 

71. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-
ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan 
umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta 
arahan sanksi untuk wilayah kabupaten. 

72. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang 
mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian 
pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang 
sesuai dengan RTRW kabupaten. 

73. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak 
sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan 
pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 
disusun dan ditetapkan. 

74. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan 
imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan 
juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan 
yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 

75. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang 
melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang yang berlaku. 

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

77. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum 
adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam 
penyelenggaraan penataan ruang. 

78. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi. 

79. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.  
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80. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah 
badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Tengah dan 
mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan 
ruang di daerah. 

81. Dry Port atau Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan 
batas – batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bungkar muat, lapangan 
penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara 
pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum. 

 
Bagian Kedua  

Peran dan Fungsi   

Pasal 2  

 
RTRW Kabupaten Lampung Tengah disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan 
pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. 

 
Pasal 3  

 
RTRW Kabupaten Lampung Tengah  menjadi pedoman untuk : 

a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten; 

c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten; 

d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, 
masyarakat, dan swasta; 

e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;  

f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah 
kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif 
dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan 

g. acuan dalam administrasi pertanahan. 
 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup Pengaturan 

Paragraf 1 
Muatan  

Pasal 4  

 
RTRW Kabupaten Lampung Tengah memuat: 
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah; 
b. rencana struktur ruang; 
c. rencana pola ruang; 
d. penetapan kawasan strategis kabupaten; 
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari 

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan 
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah 

yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif 
dan disinsentif, serta arahan sanksi. 
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Paragraf 2 
Wilayah Perencanaan  

Pasal 5  

 
(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan 

berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan, serta 
wilayah udara. 

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Kecamatan Padang Ratu; 
b. Kecamatan Anak Ratu Aji; 
c. Kecamatan Selagai Lingga; 
d. Kecamatan Pubian; 
e. Kecamatan Anak Tuha; 
f. Kecamatan Kalirejo; 
g. Kecamatan Sendang Agung; 
h. Kecamatan Bangun Rejo; 
i. Kecamatan Gunung Sugih; 
j. Kecamatan Bekri; 
k. Kecamatan Bumi Ratu Nuban; 
l. Kecamatan Trimurjo; 
m. Kecamatan Punggur; 
n. Kecamatan Kota Gajah; 
o. Kecamatan Seputih Raman; 
p. Kecamatan Terbanggi Besar; 
q. Kecamatan Seputih Agung; 
r. Kecamatan Way Pengubuan; 
s. Kecamatan Terusan Nunyai; 
t. Kecamatan Seputih Mataram; 
u. Kecamatan Bandar Mataram; 
v. Kecamatan Seputih Banyak; 
w. Kecamatan Way Seputih; 
x. Kecamatan Rumbia; 
y. Kecamatan Bumi Nabung; 
z. Kecamatan Putra Rumbia; 
aa. Kecamatan Seputih Surabaya; dan 
bb. Kecamatan Bandar Surabaya. 

(3) Batas-batas wilayah Kabupaten Lampung Tengah meliputi: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten 

Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang; 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, 

Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur; 
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten 

Tulang Bawang; dan 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten 

Lampung Barat. 

(4) Luas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 478.983 (empat 
ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) hektar.  
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BAB II 
 

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI 

Bagian Kesatu 

Tujuan 

Pasal 6  

 
Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya Lampung Tengah sebagai Kawasan 
Agribisnis yang berwawasan lingkungan serta mampu menggerakan perekonomian 
wilayah. 

 
Bagian Kedua 

Kebijakan dan Strategi  

Pasal 7  

 
(1) Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi: 

a. pengembangan pertanian modern berbasis industri pengolahan dan pemasaran 
produk perdagangan serta ekonomi kerakyatan yang tangguh dan didukung dunia 
usaha; 

b. perkuatan dan pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang seimbang 
dan terarah;  

c. peningkatan  pembangunan  dan pengembangan infrastruktur wilayah pada 
sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan 
secara seimbang dan terpadu; 

d. pengembangan pemanfaatan potensi perikanan (kawasan minapolitan) sesuai 
potensi lestari; 

e. pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara 
berkelanjutan yang berbasis Pelestarian Lingkungan Hidup dan mitigasi bencana;  

f. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing; dan 
g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. 

(2) Strategi pengembangan pertanian modern berbasis industri pengolahan dan 
pemasaran produk perdagangan serta ekonomi kerakyatan yang tangguh dan 
didukung dunia usaha sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf a meliputi:  
a. meningkatkan dan mengembangkan sistem pertanian modern dan ketahanan 

pangan; 
b. meningkatkan produksi pertanian secara luas sebagai basis perekonomian daerah 

dan sebagai lumbung padi Provinsi Lampung; 
c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan 

mendukung pembangunan wilayah; 
d. meningkatkan dan mengembangkan industri rakyat, kecil dan menengah; 
e. meningkatan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa; 
f. menggerakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan 

usaha kecil menengah; 
g. menumbuh-kembangkan produktivitas dan inovasi produk serta usaha baru yang 

berkualitas; dan 
h. menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.  

(3) Strategi perkuatan dan pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang 
seimbang dan terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
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a. memantapkan dan meningkatkan sistem pusat pelayanan kegiatan wilayah 
promosi menjadi pusat kegiatan wilayah secara nasional dan sebagai pusat 
koleksi/distribusi skala kabupaten atau beberapa kabupaten;  

b. meningkatkan jangkauan skala pelayanan PKLp menjadi PKL dan Memantapkan 
PKL, PPK dan PPL dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 
sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang optimal; 

c. mempertahankan fungsi dan luas kawasan lindung mencapai 30 (tiga puluh) 
persen dari luas DAS di Kabupaten; 

d. mengembangkan kawasan budi daya secara optimal sesuai dengan potensi dan 
daya dukung lingkungan serta arahan peruntukkan ruangnya; dan 

e. meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai 
pusat kegiatan wilayah dan pengerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala 
regional/wilayah. 

(4) Strategi peningkatkan  pembangunan  dan pengembangan infrastruktur wilayah pada 
sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan 
secara seimbang dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : 
a. meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas 

perhubungan, jaringan Air Minum, jaringan energi, telekomunikasi dan jaringan 
sumber daya air (irigasi) yang terpadu dan merata; 

b. meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana perumahan 
dan permukiman secara seimbang; 

c. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, 
industri dan perdagangan; 

d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan 
dan rencana pengembangannya; 

e. meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta 
akses pasar yang kondusif. 

(5) Strategi pengembangan pemanfaatan potensi perikanan (kawasan minapolitan) sesuai 
potensi lestari, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : 
a. mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau dan 

tawar; 
b. memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan;dan 
c. mengembangkan industri pengolahan ikan. 

(6) Strategi pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara 
berkelanjutan dan berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 
a. meningkatkan pengelolaan energi dan pemanfaatan sumber daya alam secara 

seimbang dan lestari; 
b. memantapan kawasan lindung sesuai fungsinya, baik untuk melindungi kawasan 

bawahannya, melindungi kawasan perlindungan setempat, memberi perlindungan 
setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan 
ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam; 

c. mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis 
untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; 

d. mengendalikan pertumbuhan dan pengembangan kawasan budi daya pada areal 
kawasan lindung; 

e. menjaga dan mengendalikan ekploitasi dan ekplorasi penambangan bahan galian 
dan perambahan hutan pada kawasan lindung; 

f. menetapkan kawasan rawan bencana alam sebagai kawasan pengembangan 
terbatas dan mempersiapkan mitigasi bencana; dan 

g. meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu 
dan berkesinambungan. 
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(7) Strategi peningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: 
a. mengembangkan kawasan pendidikan terpadu dan meningkatkan mutu serta 

pelayanan pendidikan; 
b. meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan; 
c. mengatur dan mengendalikan pertumbuhan serta distribusi penduduk secara 

merata dan sesuai daya dukung lingkungan;  
d. memberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan; dan 
e. mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pendidikan dan 

pelayanan kesehatan secara merata dan sesuai skala pelayanan kegiatan. 

(8) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara 
sebagaimana yang meliputi: 
a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus 

pertahanaan dan keamanan; 
b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar 

Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan; dan  
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun 

di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budi daya terbangun. 
 
 

BAB III 

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 

Bagian Kesatu  

Umum 

Pasal 8  

 
(1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi: 

a. sistem pusat-pusat kegiatan kabupaten; 

b. sistem jaringan  prasarana utama; dan 

c. sistem jaringan prasarana lainnya.  

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan 
pada peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Lampung Tengah dengan tingkat 
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 
 

Bagian Kedua 

Sistem Pusat-Pusat Kegiatan Kabupaten 
Pasal 9  

 
(1) Sistem pusat-pusat kegiatan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai 
kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah 
kabupaten.   

(2) Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);  
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b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);  
c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);  
d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan  
e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 

(3) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kawasan perkotaan 
Terbanggi Besar, perkotaan Bandar Jaya, dan perkotaan Gunung Sugih (TERBAGUS) 
yang berfungsi sebagai Pusat pemerintahan dan pelayanan regional, pusat pendidikan 
unggulan terpadu, pusat permukiman, pusat  perdagangan dan jasa regional, pusat 
koleksi dan distribusi, serta simpul transportasi regional. 

(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 
a. PKL Kalirejo di kawasan perkotaan Kalirejo yang berfungsi sebagai pusat 

perdagangan dan jasa, pertanian, industri kecil dan menengah, minapolitan dan 
permukiman; dan 

b. PKL Seputih Banyak di kawasan perkotaan Seputih Banyak yang berfungsi sebagai 
pusat pengolahan hasil pertanian, industri menengah dan besar, perdagangan jasa 
dan permukiman. 

(5) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah PKLp Bandar Sari di 
kawasan perkotaan Padang Ratu yang berfungsi sebagai pusat pengembangan 
pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan 
konservasi. 

(6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: 
a.  PPK Kota Gajah di kawasan perkotaan Kota Gajah yang berfungsi sebagai pusat 

pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, dan minapolitan; 
b. PPK Wates di kawasan perkotaan Bumi Ratu Nuban yang berfungsi sebagai pusat 

pengembangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan dan pusat pemasaran 
produk unggulan; 

c. PPK Kurnia Mataram di kawasan perkotaan Seputih Mataram yang berfungsi 
sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah 
tangga dan pengembangan peternakan sapi; dan 

d. PPK Gaya Baru I di kawasan perkotaan Seputih Surabaya yang berfungsi sebagai 
pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, 
perdagangan jasa dan konservasi hutan lindung. 

(7) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: 
a. PPL Dono Arum yang berfungsi sebagai pengembangan peternakan sapi dan 

industri menengah; 
b. PPL Sendang Mulyo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian dan 

peternakan, pengembangan industri dan kawasan wisata; 
c. PPL Bangun Rejo berfungsi sebagai pengembangan komoditi perkebunan, 

pengembangan peternakan, dan kawasan industri; 
d. PPL Sukobinangun yang berfungsi sebagai pengembang pertanian lahan kering 

dan kawasan industri kecil menengah; 
e. PPL Reno Basuki yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman 

pangan, pertanian lahan basah, dan permukiman peKampung an; 
f. PPL Bina Karya Utama yang berfungsi sebagai pengembangan perkebunan dan 

permukiman peKampung an; 
g. PPL Surabaya Ilir yang berfungsi sebagai kawasan minapolitan, perdagangan jasa, 

dan konservasi kawasan lindung; 
h. PPL Negeri Kepayang yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian, 

pengembangan perkebunan, dan pengembangan agribisnis/industri pengolahan; 
i. PPL Gedung Sari yang berfungsi sebagai pengambangan pertanian lahan basah dan 

permukiman peKampung an; 
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j. PPL Trimurjo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah, Sentra 
pemasaran pertanian dan perdagangan jasa; 

k. PPL Tanggul Angin yang berfungsi sebagai pengembangan agrobisnis dan 
tanaman pangan, perdagangan jasa; 

l. PPL Rukti Harjo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan 
pengembangan ternak besar; dan 

m. PPL Kusumodadi yang berfungsi sebagai pengembangan perkebunan, peternakan 
dan pertanian hortikultura. 

 
Pasal 10  

 
PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) akan diatur lebih lanjut dengan 
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan oleh peraturan daerah tersendiri. 

 
Bagian Ketiga 

Sistem Jaringan Prasarana Utama 

Pasal 11  

 
(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) 

huruf b merupakan sistem jaringan transportasi yang meliputi: 
a. sistem jaringan transportasi darat;  
b. sistem jaringan perkeretaapian; 
c. sistem jaringan transportasi laut; dan 
d. sistem jaringan transportasi udara. 

(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. jaringan jalan; 
b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan trayek 

angkutan penumpang dan barang;  
c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang 

dan barang; dan 
d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP). 

(3) Sistem jaringan perkeretapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. perkeretaapian umum; dan 
b. perkeretaapian khusus; 

(4) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi tatanan kepelabuhanan. 

(5) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
meliputi tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan. 
 

Paragraf 1 

Sistem Jaringan Transportasi Darat 

Pasal 12  

 
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a 

meliputi: 

a. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri primer meliputi ruas jalan 
Simpang Bujung Tenuk – Batas Kabupaten Lampung Tengah; Batas Kabupaten 
Lampung Tengah/Kabupaten Tulang Bawang – Batas Kabupaten Lampung 
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Tengah/Kabupaten Lampung Timur; Batas Kabupaten Lampung 
Tengah/Kabupaten Lampung Timur – Way Jepara; Batas Kota Kotabumi – 
Terbanggi Besar; Terbanggi Besar – Gunung Sugih; Gunung Sugih – Tegineneng; 
Bujung Tenuk – Terbanggi Besar; dan ruas Tegineneng – Batas Kota Metro; 

b. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor 1 (Primer) meliputi ruas 
lintas pantai timur Sukadana – Seputih Banyak – Bandar Mataram; 

c. ruas jalan provinsi di Kabupaten meliputi : 

1. Kantor DPRD – Tugu Batas Lampung Tengah dan Lampung Timur  

2. Lampu Merah Simpang Tiga Gunung Sugih –  Kantor DPRD 

3. Tugu Batas Kota Metro dan Lampung Tengah – Lampu Merah Simpang 
Empat Kota Gajah 

4. Lampu Merah Simpang Empat Kota Gajah – Simpang Pasar Seputih Surabaya 

5. Simpang Empat Pasar Bandar Jaya – Simpang Empat Pasar Mandala  

6. Simpang Tiga Gunung Sugih – Simpang Pasar Padang Ratu 

7. Simpang Pasar Kalirejo – Simpang Kuripan (Lampung Tengah) 

8. Tugu Batas Desa Bandung Baru – Simpang Pasar Kalirejo 

9. Simpang Batas Kalirejo – Tugu Batas Desa Tulung Jukung 

10. Simpang Empat Wates (Lampung Tengah) – Tugu Batas Desa Tulung Jukung  

11. Simpang Tiga Ke Wates (Km 59) – Simpang Empat Wates (Lampung Tengah) 

12. Simpang Tiga Wates (Lampung Tengah) – Simpang Wates (Lampung Tengah) 

13. Simpang Pasar Seputih Surabaya – Jambatan Way Seputih 

d. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai lokal primer meliputi seluruh 
jaringan jalan selain jalan nasional dan provinsi di dalam Kabupaten; dan 

e. jaringan jalan lokal sekunder dan lingkungan lebih lanjut akan dirinci dalam 
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

(2) Pengembangan Jaringan jalan strategis kabupaten yaitu ruas Jalan Gunung Sugih – 
Kota Gajah – Seputih Surabaya – Bandar Surabaya (Sadewa). 

(3) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan lingkar luar ibukota yang meliputi : 
a.    wilayah barat yang meliputi ruas jalan Gunung Sugih – Bandar Sari – Kalirejo – 

Bangun Rejo – Sinar Banten – Wates – Gunung Sugih; 
b. wilayah timur yang meliputi ruas jalan Bandar Jaya – Gunung Sugih – Kota Gajah 

– Tanjung Harapan – Suko Binangun – Jati Datar Mataram – Kurnia Mataram – 
Bandar Jaya;  

c.    wilayah utara yang meliputi ruas jalan Gunung Sugih – Bandar Jaya – Yukum 
Jaya – Terbanggi Besar – Tanjung Ratu Ilir – Muji Rahayu – Dono Arum – 
Sulusuban – Negara Bumi Udik – Negara Aji Tua – Gunung Sugih; 

(4) Pengembangan jaringan jalan lingkar barat dan lingkar timur dalam ibukota.  

(5) Pembangunan jalan akses yang menghubungkan Kabupaten Lampung Tengah 
dengan rencana pembangunan jalan tol Bakauheni – Babatan – Tegineneng – 
Terbanggi Besar.  

(6) Pengalihan arus pergerakan regional pada jalan lintas tengah (kawasan Terbagus) 
dengan memanfaatkan jalan lintas timur dan jalan tol untuk mengurangi beban jalan 
serta membatasi percampuran antara pergerakan lokal dan regional. 

(7) Perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh jaringan jalan dan jembatan di 
Kabupaten Lampung Tengah serta pengembangan jalan usaha tani dan jalan 
produksi khususnya pada kawasan agropolitan dan minapolitan.  
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Pasal 13  

 
Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. mengembangan trayek utama, cabang, dan ranting yang saling menghubungkan 

antar pusat-pusat kegiatan; 
b. membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan terminal dengan stasiun kereta 

api di Selusuban, Haji Pemanggilan dan Bekri;  
c. mengembangkan trayek yang menghubungkan terminal dengan pelabuhan Way 

Seputih di Kampung Cabang; dan 
d. mengembangkan moda transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah dengan 

jenis micro bus terutama untuk trayek utama dan trayek cabang. 
 

Pasal 14  

 
Pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi: 
a. memantapkan dan menata terminal tipe B Betan Subing di Terbanggi Besar sesuai 

dengan kriteria teknis yang berlaku; 
b. pemantapan dan penataan terminal tipe C eksisting di Bandar Jaya dan Gaya Baru; 
c. pembangunan terminal tipe C baru di Seputih Banyak, Kota Gajah, Wates, Kalirejo, 

Kurnia Mataram dan Bandar Sari; dan 
d. membangun shelter atau tempat pemberhentian bus/angkutan umum khususnya 

pada kawasan perkotaan. 
 

Pasal 15  

 
Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi: 
a. meningkatkan pelayanan dermaga Way Seputih di Kampung Cabang Kecamatan 

Bandar Surabaya;  
b. melakukan normalisasi sungai Way Seputih sebagai jalur utama angkutan sungai di 

Kabupaten Lampung Tengah; dan 
c. Lintas penyeberangan yang menghubungkan wilayah Kabupaten dengan Kabupaten 

Tulang Bawang. 
 

Paragraf 2 

Sistem Jaringan Perkeretapian 

Pasal 16  

 
(1) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 pada  ayat (3) huruf a 

adalah perkeretaapian antarkota yang melayanani angkutan orang dan barang 
dengan jalur: 
a. angkutan  penumpang  mulai  dari Tanjung Karang – Kota Bumi – Baturaja – 

Prabumulih – Kertapati (Pengembangan Jalur Bandar Lampung - Bakauheni); dan 
b. angkutan barang meliput i : 

1. Tarahan – Tanjung Karang – Kotabumi – Baturaja – Tanjung Enim. 
2. Pengembangan Jalur Terbanggi Besar – Menggala – Unit II 

(2) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf b 
melayani angkutan batu bara dengan jalur Tarahan – Bandar Lampung –   Kotabumi 
– Baturaja – Tanjung Enim. 
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(3) Penataan stasiun kereta api yang ada meliputi stasiun kecil Selusuban, stasiun kecil 
Haji Pemanggilan, dan stasiun kecil Bekri. 

(4) Pembangunan dan Pengembangan Dry Port atau Pelabuhan Daratan di Terbanggi 
Besar 

 
Paragraf 3 

Sistem jaringan Transportasi Laut 

Pasal 17  

 
(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 

(1) huruf c,  yaitu tatanan kepelabuhanan nasional. 

(2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yaitu Pelabuhan Pengumpan Way Seputih di Kampung Cabang, 
Kecamatan Bandar Surabaya.  

 
Paragraf 4 

Sistem jaringan Transportasi Udara 

Pasal 18  

 
(1) Pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi: 
a. mengembangkan bandar udara khusus yang ada di areal perkebunan Gula Putih 

Mataram (GPM) dan Gunung Madu Plantation (GMP) untuk menunjang aktivitas 
perkebunan dan pengembangan agribisnis di areal perkebunan; 

b. mengalokasikan bandar udara khusus sebagai lapangan udara alternatif untuk 
keadaan darurat; dan 

c. pengaturan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan penerbangan yang berlaku.  

(2) Ruang udara untuk penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Bagian Keempat 

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

Pasal 19  

 
Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c 
meliputi: 
a. sistem jaringan energi dan kelistrikan; 
b. sistem jaringan telekomunikasi; 
c. sistem jaringan sumber daya air; dan 

d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. 
 

Paragraf 1 

Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan 

Pasal 20  

 
(1) Pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan bertujuan meningkatkan 

kualitas jangkauan pelayanan jaringan listrik dan gas bumi yang terpadu dan merata 
di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. 
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(2) Sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi: 
a.    jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi; 
b. pembangkit tenaga listrik; dan 
c.    jaringan transmisi tenaga listrik. 
d. jaringan distribusi tenaga listrik  

(3) Pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi: 
a. pengembangan jaringan pipa gas bumi regional Sumatera bagian selatan dengan 

jaringan utama dari Sumatera Selatan yang melalui Kabupaten Way Kanan – 
Tulang Bawang – Lampung Tengah – Lampung Timur; 

b. pengembangan dan peningkatan kapasitas dan jaringan PLTU Gunung Sugih; 
c. pengembangan transmisi listrik SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)  

dengan tegangan 500 kV merupakan interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau 
Sumatera dan Pulau Jawa yang akan dihubungkan melalui Kabupaten Lampung 
Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten 
Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji dan 
menerus ke Provinsi Sumatera Selatan; 

d. pengembangan Transmisi listrik SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) 
tegangan 275 kV di Provinsi Lampung yang merupakan jaringan yang 
menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, terutama untuk pesisir 
barat dari Provinsi Lampung sampai Provinsi Sumatera Utara; 

e. rencana pengembangan jaringan SUTT 275 kV sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf e akan melalui Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung 
Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, 
Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way 
Kanan, dan menerus ke Provinsi Sumatera Selatan; 

f. peningkatan dan pemeliharaan jaringan eksisting Gardu Induk (GI) Adijaya (1 X 
20 MvA) – GI Kotabumi (1 X 30 MvA) dan pengembangan jaringan baru yaitu GI 
Seputih Banyak – GI Menggala dan GI Sukadana – GI Seputih Banyak; dan 

g. pengembangan energi terbarukan melalui PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga 
Mikro Hidro) di Selagai Lingga dan jenis energi terbarukan lainnya tersebar di 
Kabupaten. 

(4) Kegiatan kegiatan industri menengah – besar diarahkan untuk bisa memenuhi 
kebutuhan listrik secara mandiri. 

(5) Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan jaringan 
interkoneksi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. 

(6) Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik 20 Kv untuk kepentingan rumah 
tangga 

(7) Pengembangan energy baru dan terbarukan. 
Paragraf 2 

Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 21  

 
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf b 

direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan 
telekomunikasi yang terpadu dan merata di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, 
terdiri atas : 
a. penyelenggaraan jaringan tetap; dan 
b. penyelenggaraan jaringan bergerak. 
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(2) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal; 
b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh; 
c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; dan 
d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup. 

(3) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
meliputi: 
a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial; 
b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; dan 
c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. 

(4) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi: 
a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon 

saluran tetap dan pusat automatisasi sambungan telepon di Bandar Jaya dan 
Gunung Sugih; 

b. pengembangan telepon nirkabel berupa menara telekomunikasi yang tersebar di 
wilayah Kabupaten Lampung Tengah; 

c. pengembangan penggunaan menara telekomunikasi bersama; dan 
d. pengembangan sistem telekomunikasi interkoneksi nasional untuk mikro digital 

dan interkoneksi Sumatera Selatan – Lampung untuk serat optik dan mikro 
analog. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
Paragraf 3 

Jaringan Prasarana Sumber Daya Air 

Pasal 22  

 
(1) Kabupaten Lampung Tengah terletak pada WS Seputih Sekampung yang 

merupakan wilayah sungai strategis nasional yang menjadi wewenang pusat. 

(2) Pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) didasarkan pada pola pengelolaan SDA WS 
seputih Sekampung. 

(3) Prasarana sumber daya air  sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c meliputi:  
a. sistem jaringan irigasi; 
b. sungai: 
c. sistem jaringan air baku untuk air minum; dan 
d. sistem pengendalian banjir. 

(4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: 
a. saluran irigasi primer; 
b. saluran irigasi sekunder; dan 
c. saluran irigasi tersier. 

(5) Berdasarkan kewenangan pengelolaan daerah irigasi meliputi: 
a. daerah irigasi nasional dengan luas kurang lebih 48.713 (empat puluh delapan 

ribu tujuh ratus tiga belas) hektar yang meliputi daerah irigasi Way Seputih, 
Way Pengubuan, Batanghari Utara, Rawa Seputih Surabaya, Punggur Utara, dan 
Raman Utara; 

b. daerah irigasi provinsi dengan luas kurang lebih 7.853 (tujuh ribu delapan ratus 
lima puluh tiga) hektar yang meliputi daerah irigasi Way Tipo Balak, Way Kali 
Pasir, Sekampung Bunut, dan Way Curup Hilir; 
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c. daerah irigasi lintas kabupaten/kota dengan luas kurang lebih 39.835 (tiga puluh 
sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima) hektar di daerah irigasi Way 
Sekampung; dan 

d. daerah irigasi kabupaten dengan luas kurang lebih 22.449 (dua puluh dua ribu 
empat ratus empat puluh sembilan) hektar yang meliputi 131 (seratus tiga puluh 
satu) daerah irigasi.  

(6) Pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c meliputi: 
a. peningkatan pelayanan air minum sistem perpipaan; 
b. pembatasan dan pengendalian penggunaan air tanah; dan 
c. identifikasi dan pengembangan sumber air baku baru;  

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi 
pembuatan waduk buatan dan embung di Bandar Surabaya serta wilayah lainnya. 

 
Pasal 23  

 
Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) 
huruf a meliputi: 
a. mengoptimalkan pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian; 
b. melakukan kegiatan konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan 

jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian; 
c. pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan secara terpadu dengan program 

penyediaan air; dan 
d. kewenangan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
Pasal 24  

 
Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) huruf b meliputi: 
a. rehabilitasi dan revitalisasi wilayah hulu dan hilir sungai yang bekerjasama dengan 

Pemerintah Kabupaten yang berbatasan; 
b. menetapkan wilayah sempadan sungai sebagai kawasan lindung; 
c. membuat embung baru dengan mengembangkan sistem polder khususnya di kawasan 

Bandar surabaya dan rawan banjir lainnya; 
d. revitalisasi sungai dan embung sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat  tujuan 

wisata; dan 
e. pengembangan pemanfaatan aliran sungai sebagai pembangkit tenaga listrik. 

 
Pasal 25  

 
Pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 
ayat (3) huruf c meliputi: 
a. kerjasama antar daerah terkait pengelolaan, rehabilitasi dan revitalisasi daerah aliran 

sungai khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Lampung Utara, Kota 
Metro, dan Kabupaten Tulang Bawang; 

b. peningkatan pelayanan air minum sistem perpipaan dengan target pencapaian 80 
(delapan puluh) persen sesuai dengan Millenium Development Goals (MDGs) bidang Air 
Minum;  

c. pembatasan dan pengendalian penggunaan air tanah oleh masyarakat dan khususnya 
kegiatan industri untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah;  

d. pengembangan pemanfaatan air permukaan lainnya sebagai sumber air baku dari 
sungai-sungai besar, seperti Way Pengubuan dan Way Tipo; 
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e. identifikasi dan pengembangan sumber air baku baru Kabupaten Lampung Tengah 
dan sekitarnya untuk SPAM PDAM, serta kerjasama sistem perpipaan Air Minum 
khususnya dengan Kota Metro; dan 

f. pembuatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) terpadu skala kawasan dan kota 
serta IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) pada tiap-tiap lingkungan untuk 
menjaga kualitas air permukaan dan air tanah. 

 
 
 
 

Pasal 26  

 
Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 
(3) huruf d meliputi: 
a. normalisasi dan rehabilitasi sungai-sungai di Kabupaten Lampung Tengah; 
b. kerjasama antar Pemerintah Kota/Kabupaten dan lembaga terkait rehabilitasi dan 

revitalisasi hulu sungai; 
c. prioritas pembuatan embung pada kawasan rawan banjir seperti di Kecamatan Bandar 

Surabaya; 
d. menetapkan Garis Sempadan Sungai (GSS) sebagai kawasan lindung serta melakukan 

reboisasi dan revitalisasi Garis Sempadan Sungai (GSS); 
e. membuat tanggul pada sungai-sungai besar seperti Way Seputih khususnya yang 

melalui kawasan rawan banjir; 
f. pembuatan dan normalisasi saluran drainase; dan 
g. pelibatan masyarakat dalam manajemen pengelola air melalui pembuatan sumur 

resapan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 
 

Paragraf 4 

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya 

Pasal 27  

 
Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d 
meliputi: 
a. sistem penyediaan air minum; 
b. sistem jaringan persampahan; 
c. sistem pengelolaan air limbah; dan 
d. sistem drainase. 

 
Pasal 28  

 
(1) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

huruf a meliputi: 
a. sistem pelayanan air minum perpipaan; dan 
b. sistem pelayanan air minum non perpipaan. 

(2) Pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a meliputi: 
a. pemanfaatan kapasitas tak termanfaatkan; 
b. pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan; 
c. meningkatkan cakupan pelayanan air minum di seluruh wilayah Kabupaten; 
d. pengurangan kebocoran teknis dan non teknis dengan melakukan peremajaan 

sarana dan prasarana perpipaan milik PDAM Way Irang; 
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e. penambahan kapasitas, termasuk dukungan pengembangan air baku SPAM 
PDAM; 

f. peningkatan penyediaan air minum pada daerah rawan air melalui pemanfaatan 
air permukaan maupun pemasangan jaringan induk dan transmisi PDAM Way 
Irang. 

(3) Pengembangan sistem pelayanan air minum non perpipaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 29  
 

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b 
bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta 
menjadikan sampah sebagai sumber daya. 

(2) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. mengembangan sistem sanitary landfill dalam pengelolaan persampahan di 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); 
b. meningkatkan kapasitas pelayanan TPA Bandar Jaya serta mengembangkan 

Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terpadu (TPST) baru sesuai dengan 
kebutuhan; 

c. mencukupi prasaran sarana persampahan mulai dari unit lingkungan permukiman 
terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan; 

d. mengembangan Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) khususnya 
untuk kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan serta penguatan kelembagaan 
pengelolaan persampahan; 

e. menerapkan pola 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan persampahan 
untuk mencapai zero waste; dan 

f. menerapkan peraturan zonasi kawasan sekitar TPA yang akan diatur lebih detail 
dalan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi. 

 
Pasal 30  

 
(1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c 

bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. 

(2) Pengembangan penglolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pengadaan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut 
tinja dan modul IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) komunal yang 
diprioritaskan berada di setiap unit-unit lingkungan kota; 

b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah sistem terpusat pada kawasan 
perkotaan di TERBAGUS dan sistem terpusat pada kawasan lainnya; 

c. fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk kawasan industri rumah 
tangga; 

d. pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah-besar dan jasa melalui studi 
lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Stretegis; 

e. mewajibkan kegiatan industri menengah-besar untuk memiliki instalasi 
pengolahan limbah; dan 

f. menerapkan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah, 
khususnya kegiatan industri.  
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Pasal 31  

 
(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d bertujuan untuk 

mengurangi banjir dan genangan air bagi kawasan permukiman, industri, 
perdagangan, perkantoran,persawahan dan jalan. 

(2) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. jaringan drainase primer; dan 
b. jaringan drainase sekunder. 

(3) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di 
Sungai Way Pengubuan, Way Tipo dan Way Seputih. 

(4) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan 
di daerah padat penduduknya dengan blok-blok daerah permukiman yang sempit 
antara lain Jalan Trans Sumatera (Sekitar Gunung Sugih dan Gunung Sugih Pasar). 

(5) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi 
saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran; 

b. merancang sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan di 
PKWp, PKL, dan PPK serta kawasan industri; 

c. membuat penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak 
sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran 
drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya. 
Bentuk penanganan dapat berupa pembangunan embung ataupun polder (check 
dam) pada daerah hulu; dan 

d. membuat pengedali banjir pada kawasan di sepanjang aliran Way Seputih. 

 

BAB IV 

RENCANA POLA RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 32  

 
(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi: 

a. pola ruang kawasan lindung; dan  
b. pola ruang kawasan budi daya. 

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 
50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan satu kesatuan dan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Kawasan Lindung 

Pasal 33  

 
(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. kawasan hutan lindung; 
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b. kawasan perlindungan setempat; dan 

c. kawasan rawan bencana;  

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

a. register 8 Way Rumbia dengan luas kurang lebih 5.067 (lima ribu enam puluh 
tujuh) hektar;  

b. register 22 Way Waya dengan luas kurang lebih 5.118 hektar (lima ribu seratus 
delapan belas); dan 

c. register 39 Kota Agung Utara dengan luas kurang lebih 17.647 (tujuh belas ribu 
enam ratus empat puluh tujuh) hektar. 

(3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
meliputi:  

a. sempadan sungai, sungai besar maupun sungai kecil, meliputi; 
1. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; 
2. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; 
3. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan 
4. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; 

b. sempadan danau di sekeliling danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih 
Banyak, dan danau Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung; 

c. sempadan saluran irigasi primer; dan 

d. sempadan rel kereta api  

(4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:  

a. kawasan rawan banjir tersebar terutama yang terjadi di sekitar bantaran sungai 
Way Seputih diantaranya Kecamatan Bandar Surabaya khususnya di Kampung 
Cabang dan Kecamatan Bekri; dan 

b. kawasan rawan tanah longsor, terutama yang terjadi di Kecamatan Selagai 
Lingga, Pubian dan Kecamatan Sendang Agung. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan 
lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 

Kawasan Budi daya  

Pasal 34  

 
Kawasan budi daya sebagaimana dalam pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi: 
a. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; 
b. kawasan peruntukan pertanian; 
c. kawasan peruntukan perikanan; 
d. kawasan peruntukan pertambangan;  
e. kawasan peruntukan industri; 
f. kawasan peruntukan pariwisata; 
g. kawasan peruntukan permukiman; dan 
h. kawasan peruntukan lainnya. 

 
Paragraf 1 

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 

Pasal 35  

 
Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a 
ditetapkan di register 47 Way Terusan di Kecamatan Bandar Mataram dengan luas kurang 
lebih 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar. 
 

Paragraf 2 

Kawasan Peruntukan Pertanian 

Pasal 36  

 
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b 

memiliki luas kurang lebih 259.166 (dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus 
enam puluh enam) hektar yang meliputi: 
a. kawasan pertanian tanaman pangan; 
b. kawasan pertanian hortikultura; 
c. kawasan perkebunan; dan 
d. kawasan peternakan. 

(2) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi: 
a. tanaman pangan lahan basah dengan luas kurang lebih 107.760 (seraturs tujuh 

ribu tujuh ratus enam puluh) hektar;  
b. tanaman pangan lahan kering dengan luas kurang lebih 70.684 (tujuh puluh ribu 

enam ratus delapan puluh empat) hektar; dan 
c. kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan 

berkelanjutan seluas kurang lebih 142.755 (seratus empat puluh dua ribu tujuh 
ratus lima puluh lima) hektar di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, 
Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Punggur, 
Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Kalirejo, 
Kecamatan Anak Tuha, dan Kecamatan Seputih Raman. 

(3) Tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat 
di seluruh wilayah kabupaten dengan sentra produksi di Kecamatan Padang Ratu, 
Kecamatan Pubian, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan 
Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Terbanggi 
Besar, dan Kecamatan Seputih Raman. 
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(4) Tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
meliputi: 
a. terdapat di seluruh wilayah Kabupaten; 
b. sentra pengembangan ubi kayu antara lain diarahkan di Kecamatan Anak Tuha, 

Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nubang, Kecamatan 
Terbanggi Besar, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Terusan Nunyai, 
Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbia, 
Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar 
Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Bandar Surabaya; dan 

c. sentra pengembangan jagung antara lain diarahkan di Kecamatan Selagai 
Lingga, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, 
Kecamatan Bandar Mataram dan Kecamatan Seputih Mataram. 

(5) Kawasan Pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
memiliki luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar antara lain: 
a. terdapat di seluruh wilayah Kabupaten; 
b. sentra pengembangan cabe di Kecamatan Bekri, Kecamatan Seputih Banyak, dan 

Kecamatan Rumbia; 
c. sentra pengembangan nenas di Kecamatan Punggur, Kecamatan Gunung Sugih, 

Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dan Kecamatan Seputih Raman; 
d. sentra pengembangan kelengkeng di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan 

Terbanggi Besar, Kecamatan Bekri, dan Kecamatan Anak Ratu Aji; 
e. sentra pengembangan durian di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, 

dan Kecamatan Sendang Agung; 
f. sentra pengembangan jeruk di Kecamatan Bandar Mataram dan Kecamatan 

Anak Tuha; 
g. sentra pengembangan alpukat di Kecamatan Bangun Rejo; dan 
h. sentra pengembangan duku di Kecamatan Kalirejo. 

(6) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c memiliki 
luasan kurang lebih 80.671 (delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektar 
antara lain: 

a. sentra pengembangan kelapa sawit antara lain Kecamatan Padang Ratu, Anak 
Tuha, Kecamatan Pubian, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sendang Agung, 
Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Way Pengubuan dan 
Kecamatan Terusan Nunyai; 

b. sentra pengembangan kelapa meliputi Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan 
Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota 
Gajah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan 
Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bumi 
Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan 
Seputih Surabaya dan Kecamatan Bandar Surabaya; 

c. sentra pengembangan perkebunan kopi di Kecamatan Selagai Lingga; 

d. sentra pengembangan tebu di Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way 
Pengubuan, Kecamatan Terbaggi Besar dan Kecamatan Bandar Mataram; 

e. sentra pengembangan Kakao di Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, 
Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga dan 
Kecamatan Padang Ratu; dan 

f.     sentra pengembangan Karet di Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih 
Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan 
Bandar Surabaya, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kecamatan 
Putra Rumbia, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Seputih Banyak. 
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(7) Pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk 
pengembangan peternakan, antara lain: 

a. pengembangan ternak sapi di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, 
Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Terbanggi Besar, 
Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih 
Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bumi 
Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan 
Seputih Surabaya, Kecamatan Bandar Surabaya; 

b. pengembangan ternak kambing di Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Selagai 
Lingga, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Bangun 
Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan 
Bekri, Kecamatan Way Pengubuan dan Kecamatan Terusan Nunyai; 

c. pengembangan ternak domba di Kecamatan Trimurjo; dan 

d. pengembangan peternakan unggas di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki 
potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan unggas. 

 

Paragraf 3 

Kawasan Peruntukan Perikanan 

Pasal 37  

 
(1) Peruntukan kawasan perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 huruf 

c, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk 
pengembangan perikanan, terdiri atas : 
a. peruntukan kawasan Perikanan Tangkap; 
b. peruntukan kawasan Perikanan Budi Daya; 
c. peruntukan kawasan Pengolahan Ikan; dan 
d. peruntukan kawasan Minapolitan. 

(2) Peruntukan kawasan perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdapat di Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Padang Ratu, 
Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan 
Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan 
Punggur, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way 
Seputih, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih 
Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, dan Kecamatan Seputih Surabaya. 

(3) Peruntukan kawasan perikanan budi daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, terdiri atas : 
a. perikanan budi daya payau; dan 
b. perikanan budi daya air tawar. 

(4) Perikanan budi daya air payau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
terdapat Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya. 

(5) Kawasan perikanan budi daya air tawar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) 
huruf b meliputi : 
a. Kolam terdapat di Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan 

Bangun Rejo, Kecamatan Terusan Nunyai dan Kecamatan Terbanggi Besar; 
b. Sungai terdapat di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan 

Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi 
Ratu, Kecamatan Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Punggur, Kecamatan 
Seputih Raman, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, 
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Kecamatan Rumbian, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataran, 
Kecamatan Bandar Mataram, dan Kecamatan Seputih Surabaya; 

c. Rawa terdapat di Kecamatan Way Pengubuan dan Kecamatan Seputih Agung; 
dan 

d. Sawah (perikanan mina padi) terdapat di Kecamatan Punggur dan Kecamatan 
Kota Gajah. 

(6) Peruntukan kawasan pengolahan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdapat di Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan 
Kota Gajah, Kecamatan Way Seputih, dan Kecamatan Seputih Surabaya. 

(7) Peruntukan kawasan minapolitan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf 
d, terdiri atas : 
a. kawasan minapolitan sentra budi daya Ikan Gurame, Ikan Patin dan Ikan Lele, 

terdapat di Kecamatan Kalirejo; 
b. kawasan minapolitan  pesisir di Kecamatan Bandar Surabaya; dan 
c. kawasan minapolitan sentra budi daya Ikan Patin terdapat di Kecamatan Kota 

Gajah. 
 

Paragraf 4 

Kawasan Peruntukan Pertambangan  

Pasal 38  

 
(1) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 huruf d, terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah 
Pertambangan Rakyat dilakukan dalam Wilayah Pertambangan (WP) yang 
menyebar di seluruh kecamatan yang memiliki potensi bahan tambang, yaitu 
mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara dan minyak bumi. 

(2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 
a. pertambangan bijih besi berada di Kecamatan Anak Tuha, Kampung  Mulyoaji,  

dan Kampung  Watu Agung Kecamatan Kalirejo; 
b. pertambangan emas dan mineral logam ikutan lainnya berada di Kecamatan 

Selagai Lingga dan Kecamatan Sendang Agung; 
c. pertambangan feldspar berada di Kampung  Nyukang Harjo Kecamatan 

Padangratu, Kampung  Payung Mulya dan Kampung  Bukit Harapan 
Kecamatan Pubian; 

d. pertambangan pasir kuarsa berada disepanjang Way Seputih dan Kecamatan 
Bandar Mataram, Bandar Surabaya, Seputih Surabaya, dan Putra Rumbia; 

e. pertambangan marmer berada di Kampung  Timbul Rejo Kecamatan Bangun 
Rejo dan Kecamatan Sendang Agung; 

f. pertambangan granit berada di Kampung Tanjung Dempo, Kampung  
Purwosari, Kampung  Payung Dadi, Kampung Segalamider, Kampung Way 
Pubian, Kampung  Payungmulyo Kecamatan Padangratu, dan Kecamatan 
Kalirejo; 

g. pertambangan granodiorit berada di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan 
Pubian, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bekri dan Kecamatan Sendang Agung; 

h. pertambangan andesit berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padangratu, 
dan Kecamatan Kalirejo; 

i. pertambangan tanah liat berada di Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan 
Seputih Surabaya dan Kecamatan Rumbia; 
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j. pertambangan batu gamping berada di Kecamatan Bekri, Kampung  Timbul Rejo 
Kecamatan Bagun Rejo, dan Kampung  Gunung Kapur Kecamatan Selagai 
Lingga; 

k. pertambangan Silika berada di Kecamatan Pubian, Kalirejo, dan Sendang Agung;  
l. pertambangan batubara berada di Kecamatan Selagai Lingga; dan 
m. pertambangan minyak bumi yang meliputi sub-cekungan Bandarjaya dan sub-

cekungan Kotabumi di Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Terusan 
Nunyai, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan 
Seputih Surabaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Rumbia, Kecamatan 
Putra Rumbia, Kecamatan Seputih Mataram dan Kecamatan Seputih Banyak. 

 
Paragraf 5 

Kawasan Peruntukan Industri 

Pasal 39  

 
(1) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

huruf e, dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri besar, 
sedang, dan industri kecil, baik yang dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, 
lingkungan industri, maupun industri rumah tangga yang berbasis agroindustri dan 
ramah lingkungan dengan luas kurang lebih 3.892 hektar. 

(2) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 
huruf e meliputi: 
a. kawasan peruntukan industri besar; 
b. kawasan peruntukan industri sedang;  
c. kawasan peruntukan industri kecil; dan 
d. peruntukan industri rumah tangga. 

(3) Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa 
pengembangan industri skala Besar diarahkan di Kecamatan Terbanggi Besar, 
Terusan Nunyai, Way Pengubuan, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Anak Tuha dan Koridor 
Jalan Lintas Pantai Timur (Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih dan 
Kecamatan Bandar Mataram). 

(4) Kawasan industri sedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa 
pengembangan industri skala Menengah diarahkan di Kecamatan Terbanggi Besar, 
Terusan Nunyai, Way Pengubuan, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Anak Tuha dan Koridor 
Jalan Lintas Pantai Timur (Seputih Banyak, Way Seputih dan Bandar Mataram). 

(5) Kawasan industri kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa 
pengembangan industri kecil terutama industri pengolahan hasil pertanian dan 
perikanan diarahkan di Kecamatan Kalirejo, Seputih Banyak, Kota Gajah, Bumi Ratu 
Nuban, Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Padang Ratu, Pubian, Bangun Rejo, Seputih 
Raman dan Seputih Surabaya. 

(6) Kawasan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, 
berupa mengembangan kegiatan industri rumah tangga di seluruh wilayah 
Kabupaten sepanjang memenuhi syarat lingkungan, dan ketentuan yang berlaku 
serta tidak mengganggu dan berada di luar kawasan lindung. 

(7) Kegiatan industri Besar dan Menengah di Kecamatan Gunung Sugih khususnya 
pada kawasan Ibukota Kabupaten, akan dikendalikan dan dibatasi 
pengembangannya.  
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Paragraf 6 

Kawasan Peruntukan Pariwisata 

Pasal 40  

 
(1) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 

34 huruf f bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan 
objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di 
bidang tersebut. 

(2)  Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. wisata alam berada di Danau Tirta Gangga, Air Terjun Curup Bilik, Air Terjun 

Curup Tujuh, Danau Telogo Rejo, Danau Bekri, Pemancingan Ikan Way Seputih 
dan Pemancingan Kolam Kalirejo; 

b. wisata budaya berada di Gedung Nuwo Balak dan Sesat Agung, Tugu Pepadun, 
Tugu Kopiah Mas, Makam Malik Abdullah, Gua Maria, dan Kampung 
Tua/Tradisional; 

c. wisata agro berada di perkebunan dan pengalengan nanas milik perusahaan PT. 
Great Giant Pineaple, perkebunan buah-buahan dan pembibitan di Kampung 
Lempunyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan;  

d. wisata minapolitan berada di Pemancingan Ikan Way Seputih dan Pemancingan 
Kolam Kalirejo;  

e. wisata kuliner dan jajanan di kawasan perkotaan ibukota; dan  
f. pengembangan wisata buatan berada di seluruh wilayah kabupaten. 

 
Paragraf 7 

Kawasan Peruntukan Permukiman 

Pasal 41  

 
Pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
huruf g, meliputi: 

a. kawasan permukiman perkotaan berada di Kawasan TERBAGUS, Kalirejo, Tanjung 
Harapan (Seputih Banyak), Bandar Sari (Padang Ratu), Kota Gajah, Seputih Surabaya 
(Gaya Baru), Bumi Ratu Nuban (Wates), dan Trimurjo, serta Pusat Pelayanan Lokal di 
masing-masing ibukota kecamatan;  

b. kawasan permukiman perKampung an berada di seluruh wilayah kecamatan di luar 
kawasan perkotaan; 

c. kawasan permukiman berkepadatan tinggi diarahkan di Terbanggi Besar, Gunung 
Sugih, Kalirejo, dan Kota Gajah; 

d. kawasan permukiman berkepadatan sedang diarahkan di Sendang Agung, Bangun 
Rejo, Punggur, Seputih Surabaya, Seputih Agung, Bumi Ratu Nuban, Seputih 
Mataram, Rumbia, Bumi Nabung, Seputih Raman, Bekri dan Seputih Banyak; dan 

e. kawasan permukiman berkepadatan rendah diarahkan di Padang Ratu, Anak Ratu Aji, 
Selagai Lingga, Pubian, Way Pengubuan, Terusan Nyunyai, Bandar Mataram, Way 
Seputih, Putra Rumbia dan Bandar Surabaya. 
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Paragraf 8 

Kawasan Peruntukan Lainnya 

Pasal 42  

 
(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf h terdiri 

atas: 
a. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;  
b. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan 
c. kawasan pengembangan ekonomi. 

(2) kawasan peruntukan pedagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dikembangkan di Kawasan Perkotaan TERBAGUS, Kalirejo, Seputih Banyak, 
Padang Ratu, Kota Gajah, Gaya Baru I, Punggur, Wates dan ibukota kecamatan serta 
di masing-masing pusat kegiatan lainnya. 

(3) kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b yang terdiri dari: 

a. zona pertempuran militer di Kecamatan Seputih Surabaya; 

b. zona komunikasi militer di Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak, 
Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi 
Besar, dan Kecamatan Trimurjo; 

c. zona belakang militer di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Bangun Rejo, dan 
Kecamatan Kalirejo; 

d. zona latihan militer pertahanan pantai di Kecamatan Seputih Surabaya; 

e. zona operasi militer pertahanan akhir di Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan 
Gunung Sugih; 

f. komplek markas Komando Rayon Militer (KORAMIL) di Kecamatan Seputih 
Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih 
Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan 
Gunung Sugih, Kecamatan Punggur, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan 
Trimurjo, Kecamatan Kalirejo, dan Kecamatan Bangun Rejo; 

g. komplek markas Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Lampung Tengah di 
Kecamatan Gunung Sugih;  

h. komplek maskas komando Brigade Mobil (BRIMOB) di Kecamatan Gunung Sugih; 
dan 

i. komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) yang berada disetiap kecamatan di 
wilayah Kabupaten; dan 

j. komplek taman makam pahlawan di Kecamatan Gunung Sugih. 
 
(4) Kawasan pengembangan ekonomi berupa Kota Terpadu Mandiri (KTM) meliputi : 

a. KTM Seputih Banyak; dan  
b. KTM Padang Ratu 

Pasal 43  

 
Pengembangan lebih lanjut kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 
diatur melalui surat keputusan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya. 
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BAB V 
 

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS  

Pasal 44  

 
(1) Kawasan Strategis Provinsi Lampung dari sudut kepentingan ekonomi yang 

terdapat di Kabupaten Lampung Tengah meliputi: 
a. kawasan strategis PKWp TERBAGUS; 
b. kawasan strategis agropolitan di Kecamatan Terbanggi Besar; dan 
c. kawasan strategis minapolitan di Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Kota Gajah, 

dan Kecamatan Bandar Surabaya. 

(2) Kawasan Strategis Provinsi Lampung dari aspek SDA dan pemanfaatan teknologi 
tinggi yang terdapat di Kabupatan Lampung Tengah berupa kawasan pusat 
pendidikan terpadu di selusuban / Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha. 

(3) Kawasan strategis di kabupaten Lampung Tengah meliputi : 
a. kawasan strategis ekonomi; dan 
b. kawasan strategis lingkungan hidup. 

(4) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi; 
a. kawasan industri di Jalur Lintas Pantai Timur; 
b. kawasan niaga terpadu di Kampung  Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar; 

dan 
c. kawasan PKLp Bandar Sari/Padang Ratu. 

(5) Kawasan strategis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
berupa kawasan hutan lindung register 39 Kota Agung Utara di Kecamatan Selagai 
Lingga. 

(6) Penetapan kawasan strategis digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kabupaten 
dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

(7) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan oleh peraturan daerah 
tersendiri. 

 
 

BAB VI 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 45  

 
(1) Arahan pemanfaatan ruang berisikan kelembagaan, indikasi program pembangunan 

utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.  

(2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang 
perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang kawasan lindung dan budi 
daya, serta perwujudan kawasan strategis wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW 
Kabupaten Sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini. 
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Bagian Kedua 

Perwujudan Rencana Struktur Ruang 

Pasal 46  

 
(1) Arahan pemanfaatan ruang perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 meliputi perwujudan sistem perkotaan wilayah kabupaten 
dan perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah. 

(2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang kawasan; 
b. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; 
c. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat kegiatan lainnya; 
d. pengembangan sistem prasarana dan sarana kawasan;  
e. pengembangan dan penataan kawasan perumahan;  
f. pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan; 
g. pengaturan dan pemantapan kegiatan industri, perdagangan dan jasa; 
h. pengembangan perumahan perkotaan dan ruang terbuka hijau perkotaan; dan 
i. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kawasan. 

 
Paragraf 2 

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah 

Pasal 47  

 
Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi: 
a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi; 
b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan kelistrikan; 
c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi; 
d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air; 
e. perwujudan pengembangan sistem prasarana persampahan; 
f. perwujudan pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan 
g. perwujudan pengembangan sistem drainase. 
 
 
 

Pasal 48  

 
(1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 47 huruf a terdiri dari: 
a. sistem transportasi darat; 
b. sistem transportasi sungai; dan 
c. sistem transportasi udara. 

 
(2) Perwujudan pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi: 

a. pengembangan jaringan jalan berdasarkan fungsinya yang menghubungkan antar 
pusat kegiatan;  

b. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan lingkar yang meliputi wilayah 
barat, timur, dan utara; 

c. penetapan dan pengembangan interchange (penghubung) jalan akses di Kecamatan 
Gunung Sugih dan Kecamatan Terbanggi Besar  yang menghubungkan dengan 
jaringan jalan tol; 
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d. perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten serta 
jembatan; 

e. pemantapan dan penataan terminal tipe B Betan Subing di Kecamatan Terbanggi 
Besar serta penyediaan kendaraan penghubung; 

f. pemantapan dan penataan terminal tipe C eksisting; 

g. pembangunan terminal tipe C baru di Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Bumi 
Ratu Nuban (Wates), Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Seputih Mataram (Kurnia 
Mataram) dan Kecamatan Padang Ratu (Bandar Sari); 

h. pembangunan terminal barang di Kecamatan Terbanggi Besar; 

i. mengembangkan moda transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah 
dengan jenis mikro bus untuk trayek utama dan trayek cabang; 

j. membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta 
yang menghubungkan antara terminal dengan stasiun kereta api di Selusuban, Haji 
Pemanggilan dan Bekri; 

k. membangun tempat pemberhentian bus/angkutan umum khususnya pada 
kawasan perkotaan; dan 

l. menata stasiun kereta api Haji Pemanggilan, Selusuban, dan Bekri serta jaringan rel 
kereta api eksisting Bandar Lampung – Terbanggi Besar – Kotabumi – Menggala. 

(3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sungai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pengembangan pelabuhan lokal dan 
pelabuhan perikanan Way Seputih di Kampung Cabang Kecamatan Bandar Surabaya. 

(4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui optimasi dan pengembangan 
bandar udara khusus di kawasan Gunung Madu Plantation (GMP) dan Gula Putih 
Mataram (GPM) meliputi : 
a. kegiatan perkebunan; 
b. kegiatan evakuasi bencana; dan  
c. kegiatan lain yang bersifat darurat 

 
Pasal 49  

 
Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 47 huruf b meliputi: 
a. pengembangan jaringan pipa gas bumi regional Sumatera Bagian Selatan dengan 

jaringan utama dari Sumatera Selatan yang melalui Kabupaten Way Kanan – Tulang 
Bawang – Lampung Tengah – Lampung Timur;  

b. pengembangan dan peningkatan kapasitas dan jaringan PLTU Gunung Sugih; 
c. pengembangan transmisi listrik SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)  

dengan tegangan 500 kV;  
d. pengembangan transmisi listrik SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) tegangan 275 

kV; dan 
e. peningkatan dan pemeliharaan jaringan eksisting Gardu Induk (GI) Adijaya (1 X 20 

MvA) – GI Kotabumi (1 X 30 MvA) dan pengembangan jaringan baru yaitu GI Seputih 
Banyak – GI Menggala dan GI Sukadana – GI Seputih Banyak. 

 
Pasal 50  

 
Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 47 huruf c meliputi: 
a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon 

fixed line dan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon; 
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b. infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara 
Base Transceiver Station bersama; 

c. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi; dan 
d. pengembangan sistem telekomunikasi interkoneksi nasional untuk Mikro Digital dan 

interkoneksi Sumatera Selatan – Lampung untuk Serat Optik dan Mikro Analog. 
 

Pasal 51  
 

(1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 47 huruf d meliputi: 
a. pengembangan sistem jaringan sumber daya air lintas wilayah; 
b. pengembangan sistem wilayah sungai; 
c. pengembangan sistem jaringan irigasi; 
d. pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum; dan 
e. pengembangan sistem pengendalian banjir. 

(2) Perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air lintas wilayah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. kerjasama antar pemerintah daerah terkait pelestarian dan konservasi kawasan 

hulu sungai Way Seputih dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten 
Lampung Utara; dan 

b. membangun kerjasama dalam sistem penyediaan air minum perpipaan dan air 
baku bagi kegiatan pertanian khususnya dengan Kota Metro. 

(3) Perwujudan pengembangan sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b meliputi: 
a. rehabilitasi dan revitalisasi wilayah hulu dan hilir sungai yang bekerjasama 

dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan; 
b. menetapkan wilayah sempadan sungai sebagai kawasan lindung; 
c. membuat embung baru dengan mengembangkan sistem polder khususnya di 

kawasan Bandar surabaya dan rawan banjir lainnya; 
d. revitalisasi sungai dan embung sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat  

tujuan wisata; dan 
e. pengembangan pemanfaatan aliran sungai sebagai pembangkit tenaga listrik.  

(4) Perwujudan pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c meliputi: 
a. mengoptimalkan pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian 

dengan kemampuan maksimum mencapai 76.850 (tujuh puluh enam ribu delapan 
ratus lima puluh) hektar; 

b. melakukan kegiatan konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan 
jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian; 

c. pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan secara terpadu dengan program 
penyediaan air; dan 

d. kewenangan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(5) Perwujudan pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. kerjasama antar daerah terkait pengelolaan, rehabilitasi dan revitalisasi daerah 

aliran sungai khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Lampung 
Utara, Kota Metro, dan Kabupaten Tulang Bawang; 

b. peningkatan pelayanan Air Minum sistem perpipaan dengan target pencapaian 80 
(delapan puluh) persen sesuai dengan MDGs bidang Air Minum;  

c. pembatasan dan pengendalian penggunaan air tanah sesuai dengan peraturan 
perudangan yang berlaku; 
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d. pengembangan pemanfaatan air permukaan lainnya sebagai sumber air baku; 
e. mengembangkan pelayanan Air Minum sistem perpipaan yang memanfaatkan 

sumber air permukaan dan pengadaan hidran umum pada kawasan rawan air; 
dan 

f. pembuatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) terpadu skala kawasan dan 
kota serta IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) pada tiap-tiap lingkungan 
untuk menjaga kualitas air permukaan dan air tanah. 

(6) Perwujudan pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e meliputi: 
a. normalisasi dan rehabilitasi sungai-sungai di seluruh wilayah kabupaten; 
b. kerjasama antar Pemerintah Kota/Kabupaten dan lembaga terkait rehabilitasi dan 

revitalisasi hulu sungai; 
c. prioritas Pembuatan embung pada kawasan rawan banjir seperti di Kecamatan 

Bandar Surabaya; 
d. menetapkan GSS sebagai kawasan lindung serta melakukan reboisasi dan 

revitalisasi GSS; 
e. revitalisasi kawasan lindung dan membuka RTH publik sebesar 30 (tiga puluh) 

persen dari luas daerah aliran sungai; dan 
f. membuat tanggul pada sungai-sungai besar seperti Way Seputih khususnya yang 

melalui kawasan rawan banjir. 
 

Pasal 52  

 
Perwujudan pengembangan sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 47 huruf e meliputi: 

a. mencukupi prasarana sarana persampahan mulai dari unit lingkungan permukiman 
terkecil hingga skala pelayanan kota sesuai dengan kebutuhan; 

b. pengembangan SOKLI khususnya untuk kawasan perkotaan dan pusat-pusat 
kegiatan serta penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan; 

c. menerapkan pola 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan persampahan untuk 
mencapai zero waste;  

d. mengembangan sistem sanitary landfill dan tempat pemrosesan sampah terpadu 
berbasis geologi; dan 

e. menerapkan peraturan zonasi kawasan sekitar Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) 
yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan 
Zonasi. 

 
Pasal 53  

 
Perwujudan pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 47 huruf f meliputi: 

a. pengadaan prasarana sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja 
dan modul IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) komunal yang diprioritaskan 
berada di setiap unit-unit lingkungan kota; 

b. perbaikan sistem sanitasi masyarakat dengan mengupayakan dengan on site system 
(septic tank) dan mandi cuci kakus (MCK) umum pada lingkungan permukiman 
kumuh Kabupaten Lampung Tengah; 

c. fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk kawasan industri rumah 
tangga; 

d. pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah-besar dan jasa melalui Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis; 
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e. setiap kegiatan industri wajib memiliki instalasi pengolahan limbah; dan 

f. penerapan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah, 
khususnya kegiatan industri. 

 
Pasal 54  

 
Perwujudan pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf 
g meliputi: 
a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran  

drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran; 
b. merancang sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan PKWp, PKL, 

dan PPK serta kawasan industri; 
c. membuat penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak 

sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase 
yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya; dan 

d. membuat pengedali banjir pada kawasan di sepanjang aliran Way Seputih. 
  

Bagian Keempat 

Perwujudan Pola Ruang 

Paragraf 1 

Perwujudan kawasan Lindung 

Pasal 55  

 
Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 meliputi: 
a. pengelolaan kawasan hutan lindung; 
b. pengelolaan kawasan perlindungan setempat; 
c. pengelolaan kawasan rawan bencana; dan 
d. pengelolaan kawasan lindung lainnya. 

 
Pasal 56  

 
Perwujudan pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 
huruf a meliputi: 
a. meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program hutan 

kemasyarakatan pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak dan/atau alih fungsi 
non hutan; 

b. pembentukan dan pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); 
c. melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai 

lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat; 
d. penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan hutan 

lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya; 
e. penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging dengan penanganan represif, persuasif, 

dan preventif secara berkelanjutan; dan 
f. melakukan kegiatan rehabilitasi dan redeliniasi kawasan hutan. 
 

Pasal 57  

 
(1) Perwujudan pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 55 huruf b meliputi: 
a. kawasan sempadan sungai; dan 
b. kawasan sempadan danau. 
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(2) Perwujudan pengelolaan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi: 
a.  tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan hunian atau tempat usaha atau 

kegiatan yang berdampak mengganggu aliran sungai dan/atau badan sungai 
pada daerah sempadan sungai; 

b.  menertibkan bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada 
garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
memperhatikan kearifan lokal; 

c.  mengembangkan konsep  bangunan menghadap sungai;  
d.  membangun jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan 

perkotaan dan atau permukiman; 
e.  melakukan konservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan 

longsor; dan 
f.  pemanfaatan garis sempadan sungai diarahkan untuk kegiatan budi daya 

tanaman keras bernilai ekologis dan ekonomis, tanaman sayuran, dan lainnya. 

(3) Perwujudan pengelolaan kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 
a. tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan hunian atau tempat usaha atau 

kegiatan yang berdampak mengganggu aliran sungai dan/atau badan sungai 
pada daerah sempadan sungai; 

b. menertibkan bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada 
sempadan danau secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
memperhatikan kearifan lokal; dan 

c. mengembangkan ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata. 
 

Pasal 58  

 
(1) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 55  huruf c meliputi: 
a. mitigasi bencana banjir;  
b. mitigasi bencana longsor; dan 
c. mitigasi bencana lain terkait dengan perubahan iklim. 

(2) Perwujudan pengelolaan mitigasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi: 
a. melakukan pemetaan kawasan rawan banjir; 
b. pembuatan tanggul pada sungai-sungai; 
c. pembuatan kolam penampung air (embung) pada daerah-daerah yang memiliki 

potensi banjir; 
d. melakukan reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang 

tinggal pada wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir; 
e. pengamanan kawasan sempadan sungai dan konservasi kawasan hulu sungai; 
f. normalisasi wilayah sungai secara berkala; 
g. memperbaiki kondisi fisik saluran drainase yang ada dengan meningkatkan 

kualitas pelayanan dan segala jenis kegiatan yang mempengaruhi kelancaran tata 
drainase di kawasan banjir dilarang; dan 

h. pembangunan saluran drainase. 

(3) Perwujudan pengelolaan mitigasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. pembatasan pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan longsor 

kerentanan tinggi; dan 
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b. menutup dan melarang kegiatan alih fungsi lahan serta revitalisasi kawasan 
lindung lainnya. 

(4) Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 59  

 
(1) Perwujudan pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada 

pasal 55 huruf d meliputi: 
a. kawasan sempadan rel kereta api; dan 
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

(2) Perwujudan pengelolaan kawasan sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. melakukan pembebasan lahan pada lahan sempadan rel kereta api yang belum 

menjadi lahan milik PT. Kereta Api Indonesia atau Pemerintah Kabupaten; 
b. melakukan penanaman pohon atau vegetasi yang dapat diperuntukan sebagai 

Ruang Terbuka Hijau; dan 
c. melarang pembangunan rumah atau bangunan lainnya di sempadan rel kereta 

api. 

(3) Perwujudan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 
a.  mengembangkan ruang terbuka hijau publik di gedung-gedung atau kawasan 

perkantoran milik pemerintah, sarana pendidikan, sarana perdagangan, dan 
lainnya; 

b.  membangun taman-taman kota pada pusat-pusat kegiatan seperti di kawasan 
TERBAGUS yang juga dapat berfungsi sebagai pusat interaksi sosial dan 
landmark kawasan; dan 

c.  mewajibkan penyediaan ruang terbuka hijau pada perumahan, perkantoran 
swasta, sarana perdagangan, kawasan industri, dan tempat-tempat komersil 
lainnya dengan pengaturan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimum dan 
KDH (Koefisien Dasar Hijau) minimum. 

 

Paragraf 2  

Perwujudan Kawasan Budi daya 

Pasal 60  

 
Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 melputi: 
a. pengembangan kawasan hutan produksi tetap; 
b. pengembangan kawasan pertanian;  
c. pengembangan kawasan pertambangan dan energi; 
d. pengembangan kawasan industri;  
e. pengembangan kawasan pariwisata; 
f. pengembangan kawasan permukiman; dan 
g. pengembangan kawasan peruntukan lainnya. 
 

Pasal 61  

 
Pengembangan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 
huruf a meliputi: 
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a. pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) 
hektar, Hutan Kemasyarakatan seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar 
dan konservasi lahan seluas kurang lebih 6.000 (enam ribu) hektar;  

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Hutan Produksi; 

c. pembentukan dan pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);  

d. fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan Kawasan Hutan; 

e. pemasangan batas luar kawasan, blok pemanfaatan dan blok perlindungan; 

f. pembangunan fasilitas wisata alam dan pengembangan hutan wisata; 

g. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perluasan akses pelayanan 
informasi pemasaran hasil hutan; 

h. pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat; dan 

i. pengawasan dan penertiban pengelolaan industri hasil hutan. 
 

Pasal 62  

 
(1) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 

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

(2) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan basah; dan 
b. perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan kering. 

(3) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a. mempertahankan dominasi sektor pertanian lahan basah di Propinsi Lampung;  
b. membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan kawasan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana 
detail tata ruang dan peraturan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan; 

c. mengatur pola penggunaan sumber daya air untuk kegiatan pertanian lahan 
basah pada kawasan pertanian yang potensial;  

d. memperluas daerah tangkapan hujan pada DAS sehingga dapat menjaga 
ketersediaan air; 

e. meningkatan pelayanan irigasi teknis dengan jaminan pasokan air yang 
mencukupi; 

f. perbaikan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan secara 
terprogam dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari 
irigasi teknis yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir; 

g. meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan padi organik 
bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi 
yang tinggi;  

h. meningkatkan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan;  
i. pemberian insentif berupa keringanan pajak, retribusi dan subsidi guna 

meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani; dan 
j. penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan irigasi, pengadaan 

produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran. 

(4) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b meliputi: 
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a. menetapkan kawasan dan sentra pertanian lahan kering; dan 
b. membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan kawasan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana 
detail tata ruang dan peraturan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan; 

(5) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. menetapkan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan berupa 

singkong dan jagung;  
b. meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan; 
c. membangun prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan 

budi daya dan teknologi pengolahan pasca panen; dan 
d. menguatkan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan 

pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan. 

(6) Perwujudan pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c meliputi: 
a. menetapkan deliniasi kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada 

kawasan lindung; 
b. meningkatan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan, 

pemberian bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budi 
daya dan pengolahan pasca panen; 

c. membangun infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem : 
1. subsistem hulu berupa sarana produksi pertanian; 
2. subsistem usaha tani berupa sarana produksi pertanian primer; 
3. subsistem hilir berupa pengolahan hasil pertanian dan perdagangan; dan 
4. subsistem kelembagaan berupa sarana perbankan, transportasi, penelitian dan 

pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan. 
d. Mengembang sarana prasarana penunjang produksi perkebunan berupa jalan 

produksi dan sistem pengairan. 

(7) Perwujudan pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d meliputi: 

a. pengembangan sentra peternakan ternak besar berada di Kecamatan Terbanggi 
Besar, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, 
Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung, 
Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Rumbia, 
Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bandar 
Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Bandar Surabaya, perlu 
dilengkapi dengan prasarana dan sarana inseminasi buatan, pembesaran, 
penggemukan dan pemanfaatan daging ataupun susu sapi dan kerbau; 

b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil berada di Kecamatan Anak Tuha, 
Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sendang Agung, 
Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu 
Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Terusan 
Nunyai dan Kecamatan Trimurjo, perlu dibangun prasarana dan sarana 
pendukung agar terjadi peningkatan populasi dan produksi ternak kambing dan 
domba; 

c. pengembangan sentra peternakan unggas berada di Kecamatan Padang Ratu, 
Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, 
Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Bangun Rejo, 
Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu 
Nuban, Kecamatan Bekri, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan 
Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan 
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Terusan Nunyai, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih, 
Kecamatan Rumbia, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Mataram, 
Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan 
Bandar Surabaya; 

d. pengembangan kawasan agribisnis peternakan;  

e. pengembangan kawasan integrasi seperti : 
1. Kawasan integrasi perternakan – tanaman pangan dan hortikultura (organic 

farm); 
2. Kawasan integrasi perternakan – perkebunan; dan 
3. Kawasan integrasi perternakan – perikanan.  

f. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan 
perikanan lokal; 

g. pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan melalui 
peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran dilaksanakan 
pada program :  

1. pembangunan Pelabuhan Perikanan Sadewa di Way Seputih; 
2. pemberdayaan ekonomi masyarakat, meliputi petani/pembudi daya ikan; 
3. peningkatan usaha perikanan kolam, sungai, rawa, sawah dan laut; 
4. pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha; 
5. peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan. 
6. penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan. Pemasaran produk 

perikanan; 
7. pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan; dan 
8. peningkatan akses nelayan dan pembudi daya ikan terhadap lembaga 

keuangan dan bank. 

(8) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sadewa di Way Seputih Kampung Cabang 
Kecamatan Bandar Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g angka 1 
dilaksanakan pada program antara lain: 

1. melaksanakan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan pembangunan 
pelabuhan perikanan; 

2. melaksanakan Kampung in teknis detail pembangunan pelabuhan perikanan; 
3. pemantapan pembiayaan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
4. peningkatan dan pengembangan fisik pelabuhan dan fasilitas penunjangnya; 
5. operasional dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Sadewa di Way Seputih; dan 
6. pemberian bantuan modal dengan penyediaan kapal dan sarana perikanan 

lainnya. 
 

Pasal 63  

 
Perwujudan pengembangan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 60 huruf c meliputi: 

a. perwujudan pengelolaan dan pengembangan serta pembinaan dan pengawasan 
bidang pertambangan dan energi, diarahkan pada program antara lain:  
1. inventarisasi jenis bahan tambang yang dimiliki; 
2. menyusun profil potensi sumber daya mineral, batubara, dan minyak bumi; 
3. merencanakan satuan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Usaha 

Pertambangan (WUP) mineral logam; 
4. merencanakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral non logam dan 

batuan; 
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5. merencanakan dan menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) 
mineral non-logam dan batuan; 

6. merencanakan dan menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); 
7. melakukan promosi investasi pengembangan pengusahaan pertambangan;  
8. pembinaan dan pengawasan pengusahaan pertambangan mineral logam, non 

logam, batuan, dan batubara; dan 

9. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk pengusahaan pertambangan 
mineral, batubara, minyak dan gas bumi. 

b. perwujudan pengembangan pembangkit listrik energi alternatif, diarahkan pada 
program antara lain: 
1. melakukan kajian pengembangan energi alternatif bekerjasama dengan berbagai 

lembaga seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); 

2. melaksanakan perencanaan pemanfaatan energi alternatif; dan 
3. mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan 

pembangkit listrik dan energi alternatif. 
 

Pasal 64  

 
Perwujudan pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 
huruf d meliputi: 

a. penyediaan prasarana dan sarana;  

b. pembatasan dan pengendalian kegiatan dan kawasan industri di Gunung Sugih 
karena sudah tidak sesuai lagi dengan fungsi Ibukota Kabupaten; dan 

c. pengembangan kegiatan industri rumah tangga di seluruh wilayah, sepanjang 
memenuhi syarat lingkungan, dan ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu 
dan berada di luar kawasan lindung. 

 
Pasal 65  

 
Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf e 
meliputi: 
a. pengembangan Kawasan Wisata Alam, Wisata Budaya, dan Wisata Agro, diarahkan 

pada program antara lain: 
1. melengkapi kawasan wisata dengan fasilitas penunjang wisata; 
2. melakukan promosi kawasan wisata melalui berbagai media; dan 
3. melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran 

yang progresif. 
b. pengembangan potensi sumber daya alam sebagai objek–objek wisata dalam satu 

kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu, diarahkan pada program antara lain: 
1. inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi sebagai objek wisata; 
2. membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen 

promosi pariwisata daerah; dan 
3. meningkatan promosi dan investasi kepariwisataan. 

 
Pasal 66  

 
Perwujudan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 
60 huruf f meliputi: 

(1) perwujudan pengembangan permukiman perkotaan terdiri atas: 
a. pemetakan zona permukiman eksisiting dan kawasan siap bangun;  
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b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama pada 
masing-masing blok; 

c. identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan kumuh 
perkotaan dan merekomendasikan penanganan lebih lanjut; 

d. revitalisasi kawasan tradisional yang mempunyai nilai sejarah; 
e. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; 
f. pengembangan prasarana dan sarana di kawasan perkotaan; 
g. menyediakan fasilitas dan utilitas perkotaan yang proporsional dan efektif 

terhadap kemampuan pelayanan, tingkat kebutuhan dan tingkat pelayanan kota 
serta sesuai dengan rencana pengembangannya; 

h. meningkatkan aksesibilitas pergerakan antara kawasan perkotaan dengan wilayah 
pelayanan sekitarnya;  

i. menetapkan 30 (tiga puluh) persen dari kawasan perkotaan sebagai RTH 
j. penetapan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari 10 

(sepuluh) persen RTH privat dan 20 (dua puluh) persen RTH publik. 

(2) perwujudan pengembangan permukiman perKampung an terdiri atas: 
a. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perKampung an 

melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya; 
b. relokasi kelompok permukiman perKampung an dalam kawasan lindung; 

c. klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budi daya yang 
mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah; 

d. identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing 
kelompok permukiman dan merekomendasikan rencana pembangunannya; dan 

e. penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala perKampung an dengan 
memperhatikan prinsip pemerataan, pengentasan kemiskinan, peningkatan 
kualitas hidup, efesiensi dan efektivitas. 
 

Pasal 67  

 
Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 
huruf g antara lain: 
a. pengembangan kawasan niaga terpadu; 
b. pengembangan pasar sarana produksi pertanian; 
c. penataan dan pengembangan pasar modern dan tradisional; 
d. pengembangan prasarana dan sarana kawasan pendidikan; dan 
e. pengembangan sarana umum lainnya. 

 
Paragraf 3 

Perwujudan Kawasan Strategis 

Pasal 68  

 
(1) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 meliputi: 

a. perwujudan kawasan strategis aspek ekonomi;  
b. perwujudan kawasan strategis aspek SDA dan pemanfaatan teknologi tinggi; 

dan  
c. perwujudan kawasan strategis aspek lingkungan hidup. 

(2) Perwujudan kawasan strategis aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 
a. pengembangan dan pemantapan kawasan PKWp TERBAGUS; 
b. pengembangan dan pemantapan kawasan agropolitan di Terbanggi Besar; 
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c. pengembangan dan pemantapan kawasan minapolitan di Bandar Surabaya, 
Kalirejo, dan Kota Gajah; 

d. pengembangan dan pemantapan kawasan PKLp Bandar Sari; 
e. pengembangan dan pemantapan kawasan industri Lintas Pantai Timur; dan 
f. pengembangan dan pemantapan kawasan Niaga Terpadu.  

(3) Perwujudan kawasan strategis aspek SDA dan pemanfaatan teknologi tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan dan 
pemantapan kawasan pendidikan terpadu di Selusuban. 

(4) Perwujudan kawasan strategis aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan dan pengembangan kawasan hutan 
lindung register 39 Kota Agung Utara. 

 
 

BAB VII 

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 69  

 
(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan 

pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten. 

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi; 
b. ketentuan perizinan; 
c. ketentuan intensif dan disinsentif; dan 
d. ketentuan sanksi. 

 
Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Pasal 70  

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) 

huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah 
kabupaten. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;  
b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya; dan 
c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  disusun 
sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang 
untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budi daya selain sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 34 diperbolehkan dengan ketentuan tidak mengganggu 
dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum 
Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Ketiga 

Ketentuan Perizinan 

Pasal 71  

 
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) huruf b oleh 

Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi: 

a. perizinan kegiatan meliputi SIUP, TDP, IUI, ITU, TDG dan TDI; 

b. perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan meliputi Izin Lokasi, Izin 
Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 

c. perizinan konstruksi meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

d. perizinan lingkungan meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang 
terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan dan 
Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Izin Gan gguan (HO); dan 

e. perizinan khusus meliputi izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air 
tanah dan izin usaha angkutan. 

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

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

(4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau 
mendapat rekomendasi dari Bupati. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian Keempat 

Ketentuan Insentif dan Disinsentif 

Pasal 72  

 
(1) Insentif dan disinsentif diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

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

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, 
dikurangi atau dilarang dikembangkan untuk kegiatan budi daya berdasarkan 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

(4) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi  silang, imbalan, sewa ruang, 

dan urun saham; 
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur dan kemudahan prosedur perizinan; 

dan 
c. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah 

daerah. 

(5) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang 

dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan 
ruang; 
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b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti; 
c. kewajiban pengembang untuk menanggung biaya dampak pembangunan; dan 
d. pengenaan denda pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang yang ditetapkan. 

(6) Pemberian insentif ditujukan pada kawasan yang didorong pertumbuhannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: 
a. kawasan perkotaan Terbanggi Besar-Bandar Jaya-Gunung Sugih dalam kerangka 

pemantapan sebagai PKW, dan IKK Kalirejo, Seputih Banyak dan Padang Ratu 
sebagai PKL; 

b. kawasan pertanian lahan basah yaitu persawahaan dalam kerangka pewujudan 
swasembada pangan untuk Lampung Tengah; 

c. kawasan perkebunan komoditas unggulan kabupaten; 
d. kawasan wisata guna peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD); 
e. kawasan pusat agropolitan sebagai pusat pengelolaan, pengolahan dan 

pemasaran hasil perkebunan; dan 
f.   kawasan strategis, yaitu kawasan agropolitan Terbanggi Besar, kawasan 

Pelabuhan Perikanan Sadewa Cabang, Kawasan Minapolitan (Kalirejo, Kota 
Gajah, Bandar Surabaya) serta Kawasan Niaga Terpadu Terbanggi Besar. 

(7) Pemberian disinsentif pada kawasan tertentu yang dinilai harus dibatasi dan/atau 
dikendalikan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. kawasan rawan bencana, meliputi rawan bencana longsor dan banjir; 
b. kawasan hutan lindung dan hutan produksi tetap; 
c. kawasan pertanian pada lahan pertanian pangan berkelanjutan dan sawah irigasi 

teknis; dan 
d. kawasan pertambangan yang dalam pemanfaatannya mempunyai dampak 

penting. 
 

Pasal 73  

 
(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah 

dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah 
dan kepada masyarakat. 

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang 
sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Bupati. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian Kelima 

Arahan Sanksi 

Pasal 74  

 
(1) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai 

dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada 
pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 
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(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap: 
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola 

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

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; 
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan 

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; 
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan 

ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
kabupaten; 

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

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

(3) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa : 
a. sanksi administratif; dan/atau 
b. sanksi pidana. 

(4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administrative 
kepada pelanggar pemanfaatan ruang, 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; dan 
h. pemulihan fungsi ruang. 

(5) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan: 
a. hasil pengawasan penataan ruang; 
b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; 
c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan 
d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 

(6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh 
pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui 
penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak – banyaknya 3 (tiga) kali. 

(7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut : 
a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 
b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan 
pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan 
pemanfaatan ruang; 

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan 
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian 
kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh 
aparat penertiban; 
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d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang 
melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian 
kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan    

e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang 
melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak 
beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk 
menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau 
ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.  

(8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut : 
a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari 

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang 
(membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum; 

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 
yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan 
sanksi penghentian  sementara  pelayanan umum kepada pelanggar dengan 
memuat rincian jenis – jenis pelayanan umum yang akan diputus; 

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan 
kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan 
umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis – jenis pelayanan 
umum yang akan diputus; 

d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan 
umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan 
secukupnya; 

e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan 
f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum 

dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar 
sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan 
pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis 
pemanfaatan ruang yang berlaku.   

(9) Penutupan  lokasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf  d dilakukan melalui 
langkah – langkah sebagai berikut : 
a. penerbitan surat perintah penutuan lokasi dari pejabat yang berwenang 

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;   
b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang 

berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi 
kepada pelanggar; 

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan 
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi 
yang akan segera dilaksanakan; 

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan 
bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan  

e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan 
lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi 
kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata 
ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan yang berlaku. 

(10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui 
langkah – langkah sebagai berikut : 
a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 
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b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 
yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin 
pemanfaatan ruang; 

c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai 
pengenaan sanksi pencabutan izin; 

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan 
permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk 
melakukan pencabutan izin; 

e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin 
menerbitkan keputusan pencabutan izin; 

f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah 
dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang 
secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan  

g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan 
pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan 
penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang – undangan yang 
berlaku.   

(11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan melalui 
langkah – langkah sebagai berikut :  
a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbadaan antara pemanfaatan ruang 

menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam 
rencana tata ruang yang berlaku; 

b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana 
pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah – langkah 
yang diperlukan untuk mengantisifasi hal – hal akibat pembatalan izin; 

c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang 
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 

d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin; 
e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan  
f.   memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah 

dibatalkan.   
 

(12) pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilakukan 
melalui langkah – langkah sebagai berikut : 
a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan 
pengenaan sanksi pembongkaran bangunan; 

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan 
kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang 
akan segera dilaksanakan; dan 

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang 
melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan 
pembongkaran bangunan secara paksa.  

(13) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf  h  dilakukan 
melalui langkah – langkah sebaai berikut : 
a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian – bagian yang 

harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya; 
b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang 

menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; 
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c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat 
yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan 
pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang; 

d. pejabat yang berwenang melakukan penertiban, memberitahukan kepada 
pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus 
dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu; 

e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan 
pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; 

f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan 
pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggungjawab melakukan tindakan 
penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi 
ruang; dan 

g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan 
pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan 
agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian 
hari  

(14) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama – sama dengan 
pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing – masing 
pemerintah daerah kabupaten 

(15) Arahan pengenaan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku. 

 
Bagian Keenam 

Sanksi Administratif 

Pasal 75  

 
Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan 
pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing-masing 
pemerintah daerah kabupaten. 

 
Pasal 76  

 
Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dapat 
diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. 
 

Bagian Ketujuh 

Sanksi Pidana 

Pasal 77  

 
Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB  VIII 

 HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 

Pasal 78  

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang berhak untuk : 

a. mengetahui rencana tata ruang; 
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b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul; 

d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;  

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

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

 
Bagian Kedua 

Kewajiban Masyarakat 

Pasal 79  

 
Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wajib : 

a. menaati 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 kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

 
Bagian Ketiga 

Peran Masyarakat 

Pasal 80  

 
(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui: 

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; 
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 

(2) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap 
perencanaan tata ruang dapat berupa:  
a. memberikan masukan mengenai:  

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

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

 
Pasal 81  

 
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 
80 ayat (1) huruf b dapat berupa: 
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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 darat, 
ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi 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. 

 
Pasal 82  

 
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) huruf c dapat berupa: 

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. 

 
Pasal 83  

 
(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung 

dan/atau tertulis. 

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada 
menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian terkait dengan penataan 
ruang, Gubernur, dan Bupati. 

 
Pasal 84  

 
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem 
informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan 
mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 85  

 
Tata cara dan Pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 
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BAB IX 
 

KELEMBAGAAN 
 

Pasal 86  

 
(1) Koordinasi penataan ruang daerah dilakukan oleh BKPRD Kabupaten. 

(2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) akan diatur dalam  
Keputusan Bupati.   

 

BAB X 
 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 87  

 
(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 20 

(dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 
5 (lima) tahun. 

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam 
skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah 
yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Lampung Tengah dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

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

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepenjang mengenai teknis 
pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, diatur lebih lanjut dengan peraturan 
Bupati. 

 
BAB XI 

 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 88    

 
(1)  Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil 

tertentu di lingkungan instansi pemerintah 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) berwenang : 

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; 
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d. melakukan pemeriksaan atas dokumen – dokumen yang berkenaan dengan tindak 
pidana dalam bidang penataan ruang; 

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan 
dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan 
barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikanbukti 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. 

(3)  Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian 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 Idonesia 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 XII 
 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 89  

 
Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak 
sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku 
 
 

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 90  

 
(1) Dengan  berlakunya  Peraturan  Daerah  ini,  maka  semua  peraturan  pelaksanaan 

yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku 
sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  dan  belum  diganti  berdasarkan  Peraturan 
Daerah ini.  
 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:  

a. izin  pemanfaatan  ruang  yang  telah  dikeluarkan  dan  telah  sesuai  dengan 
ketentuan  Peraturan  Daerah  ini  tetap  berlaku  sesuai  dengan  masa 
berlakunya;  

b. izin  pemanfaatan  ruang  yang  telah  dikeluarkan  tetapi  tidak  sesuai  dengan 
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ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:   

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan 
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;   

2. untuk  yang  sudah  dilaksanakan  pembangunannya,  pemanfaatan  ruang 
dilakukan  sampai  izin  terkait  habis  masa  berlakunya  dan  dilakukan 
penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan 

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan 
untuk  dilakukan  penyesuaian  dengan  fungsi  kawasan  berdasarkan 
Peraturan  Daerah  ini,  izin  yang  telah  diterbitkan  dapat  dibatalkan  dan 
terhadap  kerugian  yang  timbul  sebagai  akibat  pembatalan  izin  tersebut 
dapat diberikan penggantian yang layak. 

c. pemanfaatan  ruang  di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan 
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan 
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; 

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar 
dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.  
 

(3) Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Lampung Tengah dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali. 
 

(4) Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa 
transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian. 

 
 
 
 

BAB XIV 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 91  

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2004 – 2014 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 92  

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diundangkan    di  Gunung  Sugih 
 pada tanggal    20  Januari   2012 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG 

TENGAH, 
 

dto 
 
 

ADI ERLANSYAH 

Ditetapkan  di  Gunung  Sugih 
           pada tanggal   20  Januari  2012   2010    2010 

     BUPATI LAMPUNG TENGAH, 
 

dto 
 
 

   A . PAIRIN 

 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN  2012 NOMOR  
01 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
NOMOR     01  TAHUN 2012 

 
T E N T A N G 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
TAHUN 2011-2031 

 
 

 A.    UMUM 
 
Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011 – 2031 juga 
merupakan penjabaran RTRW Propinsi Lampung 2009 – 2029 ke dalam strategi 
pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota. 

 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang 
disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan 
rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang 
di atasnya yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam 
pelaksanaan pembangunan kota. 

 
Bahwa RTRW Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011-2031 merupakan 
perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan 
pembangunan fisik Kabupaten Lampung Tengah yang memuat ketentuan – 
ketentuan antara lain : 

- Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi 
pembangunan fisik Kabupaten Lampung Tengah dalam jangka waktu 20 
tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan 
masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan 
fasilitas; 

- Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok 
pembangunan fisik kota 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, baik yang dilaksanakan Pemerintah 
Kabupaten Lampung Tengah, Pemerintah Propinsi Lampung, maupun 
Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu. 

 
B. PASAL DEMI PASAL 

Pasal  1   
Cukup jelas 

Pasal 2   
Cukup jelas 

Pasal 3   
Cukup jelas 

Pasal 4   
Cukup jelas 

Pasal 5   
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Cukup jelas 
Pasal 6   

Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain 
yang mendukung, baik di sector hulu maupun di hilir. Penyebutan 
“hulu” dan “hilir” mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis 
bekerja pada sector pangan (Food supply chain). Agribisnis adalah 
cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan sebagai subjek 
akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan 
dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, 
pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.  
 
Penggerak Perekonomian Wilayah adalah usaha – usaha di sektor 
pertanian dari hulu hingga hilir diharapkan akan menjadi faktor 
pemicu tumbuhnya kegiatan perekonomian sektor lainnya seperti 
perdagangan dan jasa. 
 
Berwawasan lingkungan dalam pengertian bahwa pembangunan 
wilayah Kabupaten Lampung Tengah harus memperhatikan aspek 
kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem. 
Pengembangan kawasan budidaya harus memperhatikan aspek 
lingkungan. 
 

Pasal 7   
Cukup jelas 

Pasal 8   
Cukup jelas 

Pasal 9   
Sistem pusat – pusat kegiatan Kabupaten sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 8 ayat (1) huruf a adalah sistem perkotaan dan perdesaan 
yang akan dikembangkan dalam bentuk pusat kegiatan, pusat 
pertumbuhan dan pusat ekonomi dalam skala pengembangan 
tertentu. 
 

Pasal 10   
Cukup jelas 

Pasal 11   
Cukup jelas 

Pasal 12   
Yang dimaksud dengan jalan lingkar ibukota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan Ayat (4) adalah jaringan jalan yang rute ruas 
jalannya melewati / mengelilingi kawasan perkotaan ibukota 
Kabupaten Lampung Tengah yang dapat digunakan sebagai jalan 
alternatif. 
 
Jaringan jalan lingkar Ibukota dikelompokkan dalam 2 (dua) rute 
jaringan yakni jaringan jalan lingkar luar dan jaringan jalan lingkar 
dalam kawasan perkotaan ibukota Kabupaten. 
 

Pasal 13   
Cukup jelas 

Pasal 14   
Cukup jelas 

Pasal 15   
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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   
Cukup Jelas 

Pasal 26   
Cukup Jelas 

Pasal 27   
Cukup jelas 

Pasal 28   
a. Sistem non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b merupakan suatu kesatuan sistem fisik, non fisik, dan prasarana 
sarana air minum baik yang bersifat individual maupun komunal 
khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan 
terbatas dan sederhana. 

 
b. Sistem non perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, 

bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, 
instalasi air atau bangunan perlindungan mata air. 

 
Pasal 29   

Cukup jelas 
Pasal 30   

Cukup jelas 
Pasal 31   

Cukup jelas 
Pasal 32   

Cukup jelas 
Pasal 33   

Cukup jelas 
Pasal 34   

Cukup jelas 
Pasal 35   

Cukup jelas 
Pasal 36   

Cukup jelas 
Pasal 37   
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Yang dimaksud dengan kawasan minapolitan pada ayat (1) huruf d 
merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama 
ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran 
komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung 
lainnya. 
 

Pasal 38   
Cukup jelas 

Pasal 39   
Cukup jelas 

Pasal 40   
Cukup jelas 

Pasal 41   
Cukup jelas 

Pasal 42   
Cukup jelas 

Pasal 43   
Cukup jelas 

Pasal 44   
Cukup jelas 

Pasal 45   
Cukup jelas 

Pasal 46   
Cukup jelas 

Pasal 47   
Cukup jelas 

Pasal 48   
Cukup jelas 

Pasal 49   
Cukup jelas 

Pasal 50   
Cukup jelas 

Pasal 51   
Cukup jelas 

Pasal 52   
Cukup jelas 

Pasal 53   
Cukup jelas 

Pasal 54   
Cukup jelas 

Pasal 55   
Cukup jelas 

Pasal 56   
Cukup jelas 

Pasal 57   
Cukup jelas 

Pasal 58   
Cukup jelas 

Pasal 59   
Cukup jelas 

Pasal 60   
Cukup jelas 

Pasal 61   
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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   

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan 
ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. 
 
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 70   
Cukup jelas 

Pasal 71   
Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait 
dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan 
pemanfaatan ruang. 

Pasal 72   
Cukup jelas 
 

Pasal 73   
Cukup jelas 

Pasal 74   
Cukup jelas 

Pasal 75   
Cukup jelas 

Pasal 76   
Cukup jelas 
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Pasal 77   
Cukup jelas 

Pasal 78   
Cukup jelas 

Pasal 79   
Cukup jelas 

Pasal 80   
Cukup jelas 

Pasal 81   
Cukup jelas 

Pasal 82   
Cukup jelas 

Pasal 83   
Cukup jelas 

Pasal 84   
Cukup jelas 

Pasal 85   
Cukup jelas 

Pasal 86   
Cukup jelas 

Pasal 87   
Cukup jelas 

Pasal 88   
Cukup jelas 

Pasal 89   
Cukup jelas 

Pasal 90   
Cukup jelas 

Pasal 
 

Pasal 

91 
 

92 

 
Cukup jelas 
 
Cukup jelas 
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