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P ERATURAN DAER AH  KA BUP ATEN  MES UJI  
NOMOR 6  TAH UN  2 0 1 2  

 
TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MESUJI  
TAHUN 2011 - 2031 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MESUJI, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di 
Kabupaten Mesuji dengan memanfaatkan ruang 
wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, 
serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu 
disusun Rencana Tata Ruang Wilayah; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan 
pembangunan antar sektor, daerah, dan 
masyarakat maka rencana tata ruang wilayah 
merupakan arahan lokasi investasi pembangunan 
yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, 
dan/atau dunia usaha; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 
ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 
tentang Penataan Ruang perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten 
Mesuji; dan 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, b, dan c,  perlu 
menetapkan  Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031 dengan 
Peraturan Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
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Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

3. 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 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 No 86,Tambahan 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor  
4412); 

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

5. 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); 

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

7. 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); 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 No 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia No 4433) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2009 Nomor 154,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

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 diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
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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); 

11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Penjang Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33 ); 

12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724); 

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

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 49 Tahun 2008, tentang 
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Propinsi 
Lampung;  

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

17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5052); 

18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No 5052 ); 

19. 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); 

20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5188); 
21. 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); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 
tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 20 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesi Tahun 2001 Nomor  127, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
No 4145.); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara 
Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No 4385); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4532); 

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

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 
telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4814); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan 
Pemerintahan daerah Kebupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia 
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Nomor 4737); 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

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

31. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
82., Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4858 ); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 
tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008. Nomor  83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4859); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 1503); 

34. Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2010 tentang 
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110); 

35. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, 
mineral dan batubara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 45) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2012; 

36. 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 Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 5160);  

37. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 
tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata 
Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011  Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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5262.); 
38. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Kegiatan Penyediaan Tenaga Listrik 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5281); 

39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
2011-2025. 

40. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
31); 

41. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
8285); 

42. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 
tentang Kriteria Kawasan Budidaya; 

43. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 

44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 

45. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  
Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 1); 

 
 
 
 

Dengan Persetu juan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MESUJI 
dan 

BUPATI MESUJI 
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MESUJI 
TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2031. 
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BAB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 
Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah Provinsi Lampung. 
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mesuji. 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mesuji. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Mesuji. 
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji. 

7. Ruang adalah  wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan 
ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, 
dan memelihara kelangsungan kehidupannya; 

8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

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

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

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

12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan 
ruang. 

13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan 
hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam 
penataan ruang. 

14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja 
penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. 

15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan 
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan 
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan 
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan 
penetapan rencana tata ruang. 
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18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang 
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan 
dan program beserta pembiayaannya. 

19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan. 

20. Rencana tata ruang adalah  hasil perencanaan tata ruang. 
21. Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Mesuji yang selanjutnya disebut 

RTRW Kabupaten Mesujiadalah rencana tata ruang yang bersifat umum 
dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan 
ruang 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. 

22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di 
Kabupaten Mesuji. 

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

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

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

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

27. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, 
yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan ikan 
darat, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan 
rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan 
ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh 
pemerintah. 

28. Kawasan Strategis adalah bagian wilayah kota yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap 
kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan. 

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

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

31. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang 
darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah 
sekitarnya. 

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

33. Pusat kegiatan lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 
kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. 

34. Pusat kegiatan lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah 
pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat 
ditetapkan sebagai PKL.  

35. Pusat pelayanan kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah 
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 
kecamatan atau beberapa desa. 

36. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung 
di dalamnya. 

37. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten/kota merupakan 
daerah irgasi yang mendapatkan air irigasi dan jaringan irigasi yang 
seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu 
wilayah kabupaten/kota. 

38. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air 
dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari 
atau sama dengan 2.000 (dua ribu) Km2

39. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas 
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses 
pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 

. 

40. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS 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, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan 
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh 
aktivitas daratan. 

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

42. Kegiatan pertanian adalah kegiatan pertanian dalam arti luas, yaitu 
kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan. 

43. Unggul dan berdaya saing adalah memiliki kemampuan untuk 
berkompetisi dengan produk-produk lain. 

44. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di 
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta 
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di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan 
kabel. 

45. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan 
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan 
semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua 
simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.  

46. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan 
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di 
dalam kawasan perkotaan. 

47. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya. 
48. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya 
alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa 
guna pembangunan berkelanjutan. 

49. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi 
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. 

50. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan 
perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 
perikehidupan dan penghidupan. 

51. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di 
bawahnya adalah kawasan bergambut dengan kriteria ketebalan 
gambut 1 (satu) meter atau lebih yang terdapat di rawa/hilir. 

52. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai dan 
kawasan sekitar mata air. 

53. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan 
maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, 
yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan. 

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

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

56. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan budidaya yang 
memproduksi hasil hutan, kriterianya kawasan peruntukan produksi 
terbatas (memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas 
hujan dengan skor 125 hingga 174), kawasan hutan produksi tetap 
(memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan 
dengan skor paling besar 124), dan kawasan hutan produksi yang 
dikonversi (memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan 
intensitas hujan dengan skor paling besar 124, dan/atau kawasan jika 
dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan). 

57. Kawasan  perikanan adalah kawasan budidaya sumberdaya perikanan 
air tawar.  
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58. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan 
fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan 
tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.  

59. Kawasan peternakan meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak 
besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.  

60. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan 
konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; wisata rekreasi. 

61. Kawasan industri merupakan kawasan yang dialokasikan khusus 
sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan 
mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga 
kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan 
wilayah, industri menurut nilai investasi dan jumlah tenaga kerjanya 
terbagi menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.  

62. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang secara alamiah memiliki 
potensi sumberdaya alam pertambangan. 

63. Kawasan perdagangan adalah kawasan dengan fungsi dominan 
perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, 
skala kota kecamatan, dan skala kabupaten. 

64. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan  secara 
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 

65. 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. 

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

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

68. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah 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. 

69. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan 
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan  rencana tata 
ruang. 

70. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi 
pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan 
rencana tata ruang. 

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

72. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup  yang selanjutnya disebut 
AMDAL, adalah kajian mengenai mengenai dampak penting suatu 
usaha dan /atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup 
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yang diperlukan bagi proses pnegambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha atau kegiatan. 

73. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 
74. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan 
nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

75. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang.  

76. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut 
BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung 
pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan 
Ruang di Kabupaten Mesuji dan mempunyai fungsi membantu 
pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 

77. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam bidang penataan ruang. 

 
BAB  I I  

Ruang Lingkup 
Pasal 2 

 
RTRW Kabupaten Mesuji memuat: 
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten 

Mesuji; 
b. Rencana struktur ruang; 
c. Rencana pola ruang; 
d. Penetapan kawasan strategis kabupaten; 
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mesuji yang terdiri dari 

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan 
f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mesuji 

yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, 
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

 
 

Pasal 3 
 
(1) Lingkup wilayah perencanaan mencakup seluruh ruang kebupaten 

dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi yang 
meliputi ruang daratan, dan ruang perairan sebagaimana tergambar 
dalam peta yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan daerah ini 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Kecamatan Way Serdang; 
b. Kecamatan Simpang Pemantang; 
c. Kecamatan Panca Jaya; 
d. Kecamatan Tanjung Raya; 
e. Kecamatan Mesuji; 
f. Kecamatan Mesuji Timur; dan 
g. Kecamatan Rawajitu Utara. 
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(3) Batas wilayah Kabupaten Mesuji meliputi: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir 

Provinsi Sumatera Selatan; 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir 

Provinsi Sumatera Selatan; 
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan 

Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta 
Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir 
Provinsi Sumatera Selatan. 

(4) Luas wilayah administrasi kabupaten Mesuji kurang lebih 2.184 (dua 
ribu seratus delapan puluh empat) Km2

 
. 

BAB II I  
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu 
Tujuan 
Pasal 4 

 
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji adalah Terwujudnya 
Kabupaten Mesuji Yang Sejahtera Berbasis Agro dan Berwawasan 
Lingkungan. 
 

Bagian Kedua 
Kebi jakan dan Strategi  Penataan Ruang 

Pasal 5 
 
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten 
Mesuji meliputi: 
a. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan 

bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota 
kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem 
permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan; 

b. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana 
lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi 
pertanian, industri dan pusat permukiman secara terpadu dan 
efisien; 

c. pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan 
komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan 
peningkatan peran dalam mewujudkan pembangunan ekonomi 
berbasis kerakyatan; 

d. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan 
ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan 
bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip 
partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, 
penelitian, dan edukasi; 
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e. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik 
untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan 
kawasan sesuai fungsi utama kawasan;dan 

f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan 
Negara. 

(2) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan 
bersinergis antara pusat pengembangan utama di Ibu kota Kabupaten 
dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman 
perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah 

terutama yang berfungsi sebagai pusat agropolitan, minapolitan, 
industry, dan wisata air; 

b. memantapan fungsi simpul-simpul wilayah;  
c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan 

interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan yang 
berada di wilayah pedalaman/pinggiran;  

d. meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis 
dengan permukiman perdesaan; 

e. mengembangkan kawasan hutan produksi guna meningkatkan 
produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan 
lingkungan; 

f. menetapkan dan mengembangkan kawasan hutan rakyat dalam 
mendukung penyediaan hutan oleh rakyat; 

g. mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis pada 
teknologi yang ramah lingkungan; dan 

h. menata dan mengendalikan kawasan industri. 
(3) Strategi pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana 

lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi 
pertanian, industri, wisata air  dan pusat permukiman secara terpadu 
dan efisien, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda dari pusat 

produksi pertanian, industri dan pariwisata ke pusat pemasaran 
atau outlet; 

b. meningkatkan  jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi 
dan pelayanan sampai pelosok; 

c. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk 
pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana 
pengairan kawasan pertanian; 

d. meningkatkan jumlah, mutu, dan jangkauan pelayanan komunikasi 
serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk 
mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri; dan 

e. mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan 
persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. 

(4) Strategi pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk 
peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan 
peningkatan peran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi: 
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a. mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan 
dengan pusat kegiatan untuk mendukung agropolitan dan 
minapolitan; 

b. mengembangkan kawasan agropolitan untuk mendorong 
pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Mesuji 
yaitu Kecamatan Mesuji Timur ; 

c. mengembangkan kawasan minapolitan untuk mendorong 
pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Mesuji yaitu  
Kecamatan Rawajitu Utara; 

d. mengoptimalkan kawasan pertanian;  
e. menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis; 
f. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;  
g. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial;  
h. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya air 

tawar,pengolahan hasil ikan dan pemasarannya; 
i. mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai 

pangan nasional; 
j. mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan di setiap 

wilayah; 
k. meningkatkan  produk dan nilai tambah perikanan budidaya melalui 

sentra pengolah hasil ikan; dan 
l. meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan 

tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya 
leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat. 

(5) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung 
untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan 
dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi efek 
pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan 
lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di 

bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi 
lingkungan;  

b. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya 
konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian 
pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan 
kawasan lindung spiritual; 

c. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka 
alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; 

d. memantapkan wilayah kawasan yang memberikan perlindungan 
terhadap air tanah disertai dengan pemantapan zonasi di kawasan 
dan wilayah sekitarnya serta pemantapan pengelolaan kawasan 
secara partisipatif; dan 

e. memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha 
pelestarian alam. 

(6) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik 
untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan 
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kawasan sesuai fungsi utama kawasan, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e meliputi: 
a. meningkatkan dan memantapkan  fungsi dan peran pusat 

pertumbuhan ekonomi dan kawasan andalan mesuji dalam 
menunjang sistem ekonomi nasional;  

b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan 
Perkotaan Mesuji sebagai penunjang sistem perkotaan regional; dan 

c. meningkatkan produksi kawasan budidaya yang dapat menunjang 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mesuji. 

(7) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: 
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi 

khusus pertahanan dan keamanan; dan 
b. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan TNI. 

 
BAB IV 

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 6 

 
(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi: 

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

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

(3) Seluruh Kecamatan, sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Mesuji 
akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang 
ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 30 (tiga 
puluh) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten Mesuji. 
 

Bagian Kedua 
Sistem Pusat  Kegiatan 

Pasal 7 
 
Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 
a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai 
kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan 
wilayah kabupaten. 
 

Pasal 8 
 
(1) Pengembangan sistem pusat kegiatan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 7 meliputi: 
a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); 
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 
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c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); 
d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan 
e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 

(2) PKWp terletak di Mesuji dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan 
Mesuji yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, 
perikanan, industri perikanan/kota bahari, pusat perdagangan dan 
jasa, industri pengolahan hasil, perkebunan, wisata agro dan 
permukiman. 

(3) PKL terletak di Wiralaga yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, 
perikanan, dan perkebunan. 

(4) PKLp di Kabupaten Mesuji meliputi: 
a. Mesuji Timur yang berfungsi sebagai penunjang 

minapolitan/perikanan air tawar, sentra produksi perikanan, kota 
agropolitan, pertanian, perdagangan dan jasa, kawasan konservasi 
(hutan produksi) dan permukiman; dan 

b. Simpang Pematang yang berfungsi sebagai pusat perkebunan, 
industri pengolahan, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat 
kegiatan permukiman. 

(5) PPK di Kabupaten Mesuji meliputi: 
a. Tanjung Raya yang berfungsi sebagai fungsi pusat kesehatan, pusat 

pelayanan masyarakat, perkebunan, pertanian pangan dan 
permukiman; dan 

b. Way Serdang yang berfungsi sebagai pusat perkebunan rakyat, 
kawasan konservasi cagar alam, kawasan permukiman, dan 
kawasan industri pengolahan. 

(6) PPL di Kabupaten Mesuji meliputi: 
a. Kecamatan Panca Jaya yang berfungsi sebagai permukiman, 

penunjang agropolitan, pusat kegiatan olah raga dan pusat 
pendidikan; dan 

b. Kecamatan Rawajitu Utara yang berfungsi sebagai pusat 
permukiman, pertanian tanaman pangan, pusat perdagangan, pusat 
kegiatan minapolitan. 
 

Bagian Ketiga 
Sistem Jaringan Prasarana Utama 

Pasal 9 
 
(1) Rencana sistem jaringan prasarana utama wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan 
transportasi meliputi: 
a. sistem jaringan transportasi darat; dan 
b. sistem jaringan perkeretaapian. 

(2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. jaringan jalan; 
b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; 
c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan 
d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP). 
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(3) (3)Sistem jaringan perkerataapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa rencana system jaringan rel Kereta Api fider Simpang 
Pematang – Terbanggi Besar. 

 
Pasal 10 

 
(1) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

huruf a meliputi: 
a. jaringan jalan nasional; 
b. jaringan jalan provinsi; 
c. jaringan jalan kabupaten; dan 
d. jembatan. 

(2) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 

a. Pemantapan jaringan arteri primer pada jaringan jalan Lintas Timur 
Pulau Sumatera melalui ruas Pematang Panggang – Mesuji – 
Simpang Unit VII – Simpang Bujung Tenuk; dan  

b. jalan arteri primer berupa jalan yang menghubungkan Bandar 
Lampung dengan Palembang melalui ruas Pematang Panggang - 
Simpang Pematang – Simpang Bujung Tenuk. 

(3) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer 2, berupa 
pengembangan ruas jalan Simpang Pematang – Wiralaga; dan 

(4) Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi: 
a. jalan lokal primer yang merupakan penghubung antar ibu kota 

kecamatan meliputi: 
1. ruas jalan Simpang Pematang  - Pancajaya - Mesuji; 
2. ruas jalan Simpang Pematang – Way Serdang; dan  
3. ruas jalan Tanjung Raya – Mesuji Timur – Rawajitu Utara. 

b. jalan lokal primer yang menghubungkan ke pusat pemerintahan 
meliputi: 
1. perkotaan Mesuji – Mesuji Timur – Rawajitu Utara; dan 
2. perkotaan Mesuji – Tanjung Raya – Panca Jaya – Simpang 

Pematang – Way Serdang. 
c. jalan lokal primer yang menghubungkan ke pusat pertanian 

(agropolitan) meliputi: 
1. perkotaan Mesuji –Mesuji Timur – Rawajitu Utara; dan 
2. perkotaan Mesuji – Simpang Pematang – Pancajaya - Way 

Serdang. 
(5) Rencana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

meliputi: 
a. jembatan yang menghubungkan Kecamatan Rawajitu Utara – Mesuji 

Timur; dan  
b. jembatan yang menghubungkan Kecamatan Mesuji Timur – 

Kecamatan Mesuji. 
(6) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi: 
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a. mengembangkan jaringan trayek angkutan orang pada trayek 
utama, cabang, dan ranting yang saling menghubungkan antar 
pusat-pusat kegiatan Mesuji (Wiralaga) – Simpang Pematang - 
Bandar Lampung; 

b. membuka jaringan trayek baru angkutan orang yang 
menghubungkan antara simpang pematang dengan wiralaga, Mesuji 
Atas – simpang Pematang, Mesuji – Palembang, Mesuji – Bandar 
Lampung, Mesuji atas Bandar Lampung. 

c. mengembangkan moda transportasi jalan melalui  penyelenggaraan 
angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau 
dengan penyediaan angkutan masal berbasis jalan terutama untuk 
trayek utama dan trayek cabang; dan  

d. mengembangkan jaringan lintas angkutan barang antar wilayah 
kabupaten/kota, wilayah kecamatan dan wilayah perdesaan. 

(7) Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi: 
a. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Simpang Pematang; 
b. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Mesuji; 
c. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Mesuji Timur; dan 
d. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang 

memadai. 
(8) Rencana jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:  
a. Alur pelayaran sungai meliputi: 

1. Kecamatan Mesuji; 
2. Kecamatan Tanjung Raya; 
3. Kecamatan Mesuji Timur; 
4. Kecamatan Pancajaya;  
5. Kecamatan Way Serdang; dan 
6. Kecamatan Rawajitu Utara. 

b. Lintas Penyeberangan yaitu Kecamatan Mesuji – Kabupaten Ogan 
Komering Ilir. 

c. Dermaga sungai meliputi: 
1. Meningkatkan pelayanan dermaga Wiralaga di Kecamatan 

Mesuji;  
2. Pembangunan dermaga Angkutan Barang Sungai KTM di 

Kecamatan Mesuji Timur; dan 
3. Pembangunan dermaga minapolitan di Kecamatan Rawa Jitu 

Utara. 
 

Bagian Keempat 
Sistem Prasarana Lainnya 

Pasal 11 
 
Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) huruf c meliputi: 
a. rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan; 
b. rencana sistem jaringan telekomunikasi; 
c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan 
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d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. 
 

Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan  
Pasal 12 

 
(1) Rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi: 
a. pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan;  
b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan 
c. gardu induk. 

(2) Rencana pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumatera Selatan melayani 

Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya dan 
Kecamatan Way Serdang; dan 

b. Pembangkit energy baru dan terbaharukan yang tersebar diwilayah 
Kabupaten Mesuji. 

(3) Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. Jaringan Saluran Udara Tegangan ekstra Tinggi (SUTET) dengan 

kapasitas 500 kV; 
b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)  dengan kapasitas 

150 kV; dan  
c. Distribusi jaringan Tegangan Menengah dan Rendah (SUTM/R) 

dengan kapasitas 20 kV/220 Volt. 
(4) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di 

Kampung Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang. 
 
 

Sistem Jaringan Telekomunikasi 
Pasal 13 

 
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. sistem jaringan kabel; dan 
b. sistem jaringan nirkabel. 

(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a 
meliputi Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya, 
Kecamatan Way Serdang dan Kecamatan Mesuji. 

(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b 
berupa menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) 
meliputi  Kecamatan Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan 
Tanjung Raya, Kecamatan Panca Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, 
Kecamatan Rawajitu Utara, dan Kecamatan Way Serdang. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi 
bersama diatur dengan peraturan daerah Kabupaten Mesuji. 

 
 
 



21 
 

Sistem Jaringan Sumber Daya Air 
Pasal 14 

 
(1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi: 
a. wilayah sungai (WS); 
b. cekungan air tanah (CAT); 
c. jaringan irigasi; 
d. jaringan air baku untuk air minum; dan 
e. sistem pengendalian daya rusak air. 

(2) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi : 
a. Wilayah Sungai Mesuji –Tulang Bawang yang merupakan wilayah 

sungai lintas provinsi yang menghubungkan Provinsi Sumatra 
Selatan dengan Provinsi Lampung; dan 

b. Khususnya DAS Mesuji yang merupakan DAS dengan wilayah 
mencakup Kabupaten Way Kanan – Tulang Bawang Barat – Mesuji – 
Tulang Bawang – Ogan Komering Ulu TImur _ ogan Komering Hilir. 

(3) Cekungan air tanah (CAT) yang berada pada Kabupaten Mesuji 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah sebagian CAT 
Metro-Kotabumi yang merupakan CAT lintas Kabupaten-Kota;  

(4) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf c adalah jaringan irigasi setengah teknis meliputi: 
a. pembangunan/peningkatan, rehabilitasi, serta operasi;  
b. pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan; dan 
c. pengelolaan dan pembatasan pengambilan air tanah. 

(5) Jaringan irigasi setengah teknis yang terdapat di Kabupaten Mesuji 
meliputi: 
a. sistem jaringan irigasi setengah teknis kewenangan Pemerintah 

tersebar di Kecamatan Rawa Jitu Utara dan Kecamatan Mesuji 
dengan luas kurang lebih 20.687 (dua puluh ribu enam ratus 
delapan puluh tujuh) hektar dan sistem jaringan irigasi setengah 
teknis tersebar di Kecamatan Mesuji Timur dengan luas kurang 
lebih 20.730 (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) hektar; dan 

b. sistem irigasi setengah teknis kewenangan kabupaten berupa daerah 
irigasi setengah teknis Kecamatan Simpang Pematang dengan luas 
kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar. 

(6) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) huruf d meliputi: 
a. pembangunan sarana air bersih di Kampung Sidomulyo di 

Kecamatan Mesuji dan Kampung Simpang Pematang Kecamatan 
Simpang Pematang; 

b. pemanfaatan potensi air tanah pada Kampung Tanjung Menang dan 
Margojadi di Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Simpang 
Pematang, Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Tanjung Raya, 
Kecamatan Panca Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara dan Kecamatan 
Mesuji; 
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c. pemanfaatan embung di Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan 
Way Serdang, Kecamatan Panca Jaya, Kecamatan Mesuji dan 
Kecamatan Mesuji Timur; dan 

d. rencana air bersih ke kelompok pengguna direncanakan di seluruh 
kecamatan di Kabupaten Mesuji. 

(7) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e terdapat di sepanjang Sungai Mesuji pada Kecamatan 
Simpang Pematang dan Kecamatan Mesuji Timur. 

 
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya 

Pasal 15 
 

(1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi: 

a. sistem jaringan persampahan; 
b. sistem air minum; 
c. sistem pengelolaan air limbah; 
d. sistem drainase; dan 
e. jalur dan ruang evakuasi bencana. 

(2) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi: 

a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional di 
Kecamatan Simpang Pematang;  

b. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di 
Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Mesuji Timur dan 
Kecamatan Mesuji; 

c. pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari 
sumbernya melalui program 3R; 

d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta 
dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan 
persampahan; 

e. peningkatan fungsi TPA dari open dumping ke sanitary landfill; 
f. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan; 

dan 
g. pengembangan alternative pembiayaan. 

(3) Rencana sistem air minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 

a. pembangunan sistem distribusi melalui pipa transmisi air minum 
di Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Mesuji Timur;  

b. pengembangan sistem distribusi air minum di Kecamatan Mesuji 
dan Kecamatan Simpang Pematang;  

c. rencana pembangunan jaringan air minum akan didistribusikan 
melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama; 

d. peningkatan cakupan pelayanan air minum; 
e. penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan dalam 

memenuhi kebutuhan akan air minum; 
f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta 

dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum; 
g. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya; dan 
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h. pengembangan alternatif sumber pembiayaan. 
(4) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. pengelolaan limbah industri kecil dan rumah tangga yang 

dikembangkan melalui pengelolaan hasil limbah yang berupa 
biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif;  

b. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah 
medis, dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) secara mandiri pada 
fasilitas tertentu maupun secara terpadu untuk pelayanan skala 
kabupaten; 

c. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 di kawasan 
peruntukan industri; 

d. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala 
Keluarga (KK) pada wilayah perkotaan dan perdesaan; 

e. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat 
masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum; 

f. pengembangan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) sesuai 
dengan kebutuhan pada kawasan permukiman dan kawasan 
industri; 

g. pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dan limbah 
tinja dengan sistem perpipaan pada kawasan perkotaan;  

h. mewajibkan pengembang pemukiman baru untuk menyediakan 
jaringan sanitasi, yang terpadu dengan sistem jaringan wilayah; 

i. peningkatan akses PS air limbah baik sistem on site maupun off 
site (terpusat) di perkotaan; maupun di perdesaan untuk 
memperbaiki kesehatan masyarakat; 

j. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta 
dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air 
limbah; 

k. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat 
pengelola air limbah; dan 

l. pengembangan alternative sumber pembiayaan. 
(5) Rencana sistem drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

huruf d meliputi: 
a. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase; 
b. peningkatan pelibatan stakeholders; 
c. Peningkatan kapasitas pengelola maupun kelembagaan; 
d. pengembangan alternative pembiayaan; 
e. normalisasi jaringan drainase yang ada; 
f. pengembangan sumur resapan pada tiap bangunan; 
g. peningkatan sarana dan prasarana penunjang drainase; 
h. pembangunan saluran drainase memperhatikan kontur dan daerah 

tangkapan air; 
i. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan 

fungsional; dan 
j. pengoptimalan daya serap air ke dalam tanah. 

(6) Rencana jalur dan evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) huruf e meliputi: 
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a. ruang evakuasi bencana banjir berada di kantor desa dan 
bangunan sekolah Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan 
Mesuji Timur dan Kecamatan Rawa Jitu Utara;  

b. ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan ke ruang terbuka di 
masing-masing kecamatan;  

c. jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan utama yang 
diberi rambu untuk arah evakuasi. 

d. jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan utama yang 
diberi rambu untuk arah evakuasi. 

 
BAB II  

RENCANA POLA RUANG WILAYAH 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 16 

 
(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Mesuji meliputi: 

a. kawasan lindung; dan  
b. kawasan budidaya. 

(2) Pola ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 
 

Bagian Kedua 
Kawasan Lindung 

Pasal 17 
 
Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) meliputi: 
a. kawasan perlindungan setempat;  
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 
c. kawasan rawan bencana alam. 

 
 

Kawasan Perlindungan Setempat 
Pasal 18 

 
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 huruf a meliputi: 
a. sempadan sungai;  
b. kawasan sekitar rawa; dan 
c. kawasan sekitar mata air. 

(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, berupa sempadan berjarak 50 (lima puluh) meter dari bibir sungai, 
terletak pada Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Way Serdang, 
Kecamatan Panca Jaya Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Mesuji 
Timur. 
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(3) Kawasan sekitar rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 200 (dua ratus) 
meter dari titik pasang tertinggi, yang berada di Kecamatan Mesuji, 
Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Rawajitu Utara dengan luas 
kurang lebih 20.973 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) 
hektar. 

(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
berupa kawasan dengan jarak sempadan 200 (dua ratus) meter 
sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) 
meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman terletak di 
Kecamatan Tanjung Raya. 

 
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan  

Pasal 19 
 
(1) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 huruf b berupa kawasan bangunan permukiman 
tradisional yang terletak di Kampung Tirtalaga, Kampung Wiralaga I, 
Kampung Wiralaga II, Kampung Tanjung Serayan, Kampung Kagungan 
Dalam, Kampung Sri Tanjung, Kampung Nipah Kuning dan Kampung 
Sungai Badak dengan luas kurang lebih 33.284 (tiga puluh tiga ribu 
dua ratus delapan puluh empat) hektar.  

(2) Kawasan bangunan permukiman tradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 terdapat di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Tanjung 
Raya. 

 
Kawasan Rawan Bencana Alam 

Pasal 20 
 
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf c meliputi: 
a. kawasan rawan bencana banjir; 
b. kawasan rawan abrasi; dan  
c. bencana kebakaran. 

(2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdapat di Kecamatan Simpang Pematang,Kecamatan 
Rawajitu Utara, Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Mesuji Timur. 

(3) Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdapat di Kecamatan Rawajitu Utara. 

(4) Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terdapat di Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Rawajitu 
Utara, Kecamatan Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, dan 
Kecamatan Way Serdang. 
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Bagian Ketiga 
Kawasan Budidaya 

Pasal 21 
 
Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (1) huruf b terdiri dari: 
a. kawasan hutan produksi;  
b. kawasan hutan rakyat; 
c. kawasan peruntukan pertanian;  
d. kawasan peruntukan perikanan; 
e. kawasan peruntukan pertambangan; 
f. kawasan peruntukan industri; 
g. kawasan peruntukan pariwisata; 
h. kawasan peruntukan permukiman; dan 
i. kawasan peruntukan lainnya. 

 
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 

Pasal 22 
 
Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a 
ditetapkan di Kawasan Hutan Produksi Tetap (KHPT) sungai Buaya Register 
45 yang pengelolaannya telah menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri 
(HTI) dengan luas kurang lebih 42.762 (empat puluh dua ribu tujuh ratus 
enam puluh dua) hektar, meliputi: 
a. Kecamatan Way Serdang; dan 
b. Kecamatan Mesuji Timur. 
 

Paragraf 2 
Kawasan Hutan Rakyat 

Pasal 23 
 
(1) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b 

meliputi kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang 
pada tanah yang dibebani hak milik. 

(2) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di 
seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji sesuai program Gerakan 
Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (GNRHL) dengan luas kurang 
lebih 2.600 (dua ribu enam ratus) hektar. 

 
Kawasan Peruntukan Pertanian 

Pasal 24 
 
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

huruf c terdiri atas:  
a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;  
b. kawasan peruntukan hortikultura; 
c. kawasan peruntukan perkebunan;dan 
d. kawasan peruntukan peternakan. 
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(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. pertanian tanaman pangan lahan basah dengan arahan 

pengembangan berada pada Kecamatan Mesuji, Kecamatan 
Rawajitu Utara, Kecamatan Mesuji Timur, dengan luas kurang 
lebih 47.029 (empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan) hektar; 
dan 

b. pertanian tanaman pangan lahan kering dengan arahan 
pengembangan berada pada Kecamatan Tanjang Raya, Kecamatan 
Way Serdang, Kecamatan Panca Jaya dan Kecamatan Simpang 
Pematang dengan luas kurang lebih 104.264 (seratus empat ribu 
dua ratus enam puluh empat) hektar. 

(3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a. sawah irigasi setengah teknis; dan  
b. sawah bukan irigasi. 

(4) Sawah irigasi setengah teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(3) huruf a dengan luas kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) 
hektar berada di Kecamatan Simpang Pematang. 

(5) Sawah bukan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b 
dengan luas kurang lebih 46.697 (empat puluh enam ribu enam ratus 
sembilan puluh tujuh) hektar meliputi: 
a. Kecamatan  Mesuji; 
b. Kecamatan Tanjung Raya; 
c. Kecamatan Mesuji Timur; 
d. Kecamatan Simpang Pematang; 
e. Kecamatan Way Serdang; dan 
f. Kecamata Panca Jaya. 

(6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan 
berkelanjutan dengan luas kurang lebih 13.169 (tiga belas ribu seratus 
enam puluh sembilan) hektar meliputi: 
a. Kecamatan  Mesuji; 
b. Kecamatan Tanjung Raya; 
c. Kecamatan Rawajitu Utara; 
d. Kecamatan Mesuji Timur; 
e. Kecamatan Simpang Pematang; 
f. Kecamatan Way Serdang; dan 
g. Kecamatan Panca Jaya. 

(7) Kawasan peruntukan holtikultura sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berupa buah-buahan dengan komoditas buah naga, 
buah duren,dan jambu air berada di Kecamatan Mesuji dengan luas 
kurang lebih 1.000 (seribu) hektar. 

(8) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dengan luas kurang lebih 34.179 (tiga puluh empat ribu 
seratus tujuh puluh sembilan) hektarmeliputi: 
a. komoditas kelapa sawit berada tersebar diseluruh kecamatan di 

Kabupaten Mesuji; 
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b. komoditas karet berada tersebar diseluruh kecamatan di 
Kabupaten Mesuji; dan  

c. komoditas kelapa pandan wangi berada tersebar di seluruh 
kecamatan di Kabupaten Mesuji. 

(9) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 313 (tiga ratus tiga belas) 
hektar meliputi: 
a. sapi tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji dengan 

sentra di Kecamatan Simpang Pematang; 
b. kerbau berada di Kecamatan Mesuji, Tanjung Raya, Rawajitu 

Utara, Mesuji Timur, Simpang Pematang, dan Way Serdang; 
c. kambing tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; 
d. babi terdapat Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji Timur, Simpang 

Pematang, dan Way Serdang; 
e. domba tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji;  
f. itik tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji; dan 
g. ayam buras tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Mesuji.   

 
Kawasan Peruntukan Perikanan 

Pasal 25 
 

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 
huruf d meliputi: 
a. kawasan perikanan tangkap di perairan umum; 
b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; 
c. kawasan peruntukan pengolahan ikan; dan 
d. kawasan peruntukan kawasan minapolitan. 

(2) Kawasan perikanan tangkap di perairan umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 huruf a yaitu perairan waduk, sungai, atau danau yang 
dapat dijadikan wilayah penangkapan ikan di seluruh Kabupaten 
Mesuji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, berupa tambak dengan luas kurang lebih 300 
(tiga ratus) hektar berada di Kecamatan Rawajitu Utara, dengan 
komoditas bandeng, nila dan udang. 

(4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji 
Timur, dan Kecamatan Rawa Jitu Utara dengan luas kurang lebih 5 
(lima) hektar. 

(5) Kawasan peruntukan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d terdapat di Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan 
Rawajitu Utara dengan komoditas bandeng, nila, dan udang. 

 
Kawasan Peruntukan Pertambangan 

Pasal 26 
 
(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 huruf e meliputi:  
a. gas alam; 
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b. batubara; dan 
c. mineral batuan.  

(2) Gas Alam sebagaimana yang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. Kecamatan Mesuji Kampung Tanjung Mas Makmur; 
b. Kampung Tanjung Mas Mulya; 
c. Kampung Pangkal Mas Mulya; 
d. Kampung Pangkal Mas Jaya; dan 
e. Kampung Muara Mas. 

(3) Batubara sebagaimana yang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 
meliputi:  
a. Kecamatan Pancajaya; 
b. Kecamatan Tanjung Raya; dan 
c. Kecamatan Mesuji. 

(4) Mineral Batuan sebagaimana yang sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf c berupa pasir meliputi: 
a. Kecamatan Way Serdang; 
b. Kecamatan Mesuji;  
c. Kecamatan Mesuji Timur; dan  
d. Kecamatan Rawajitu Utara. 

 
Kawasan Peruntukan Industri 

Pasal 27 
 

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf f meliputi: 
a. kawasan peruntukan industri besar; 
b. kawasan peruntukan industri menengah; dan 
c. Kawasan peruntukan industri kecil. 

(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi: 
a. Industri pengolahan hasil perikanan di Rawa Jitu Utara; dan 
b. Industri pengolahan perkebunan di Kecamatan Way Serdang. 

(3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berupa Industri pengolahan  hasil perkebunan di 
Kecamatan Simpang Pematang dan Kecamatan Tanjung Raya. 

(4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terpusat di Kecamatan Mesuji meliputi: 
a. Industri pengolahan hasil perikanan; 
b. Industri pengolahan hasil pertanian; dan 
c. Industri pengolahan hasil pertanian. 

(5) Rencana pembangunan industri pengolahan hasil perikanan di 
Kecamatan Rawa Jitu Utara dan Mesuji. 

 
Kawasan Peruntukan Pariwisata 

Pasal 28 
 
(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 huruf g meliputi: 
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a. kawasan wisata alam; dan 
b. kawasan wisata budaya. 

(2) Kawasan wisata alam dan wisata buatan sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikembangkan di Kecamatan Mesuji 
dan Kecamatan Simpang Pematang. 

(3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b berupa kompleks bangunan tradisional di Kecamatan Mesuji 
dan Kecamatan Tanjung Raya. 

 
Kawasan Peruntukan Permukiman 

Pasal 29 
 

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h 
meliputi: 
a. permukiman perkotaan; dan 
b. permukiman perdesaan. 

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf a meliputi kawasan Sidomulyo, Wiralaga dan Simpang 
Pematang.  

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf b meliputi: 
a. kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah 

Tanjung Raya, Mesuji Timur, dan Pancajaya; dan 
b. kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan, yang meliputi 

satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai 
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam 
tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan 
hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem 
agrobisnis terletak di Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur 
dan Kecamatan Rawa Jitu Utara. 

 
Kawasan Peruntukan Lainnya 

Pasal 30 
 
(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 21 huruf i meliputi: 
a. kawasan pertahanan keamanan; dan 
b. kawasan peruntukan RTH. 

(2) Kawasan pertahanan keamanan di Kabupaten Mesuji sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : 
a. Komplek markas Kepolisian Resor (POLRES) di Kecamatan Tanjung 

Raya; 
b. Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) berada di seluruh 

kecamatan;  
c. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Tanjung Raya; 
d. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan;  
e. Kawasan Brimob Kepolisian di Kecamatan Way Serdang; dan 
f. Kawasan Marinir di Kecamatan Rawajitu Utara. 
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(3) Kawasan peruntukan RTH di Kabupaten Mesuji pada ayat (1) huruf b 
ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari 
luas kawasan perkotaan,  meliputi : 
a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman 

pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan 
pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen);  

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman 
rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami 
tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b diatur dalam Rencana Detail Tata 
Ruang. 
 
 

BAB III  
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS  

Pasal 31 
 
(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Mesuji terdiri atas : 

a. kawasan strategis provinsi; dan 
b. kawasan strategis kabupaten. 

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

(3) Untuk operasionalisasi RTRW Kab. Mesuji disusun Rencana Rinci Tata 
Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. 

(4) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
Pasal 32 

 
Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a merupakan kawasan strategis dari sudut 
kepentingan ekonomi terdiri atas: 
a. Kota Terpadu Mandiri (KTM) wilayah Tanjung Mas Makmur sampai 

Tanjung Mas Mulya di Kecamatan Mesuji Timur sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi;  

b. kawasan strategis provinsi berupa Mesuji sebagai PKWp dan Wiralaga 
sebagai PKL; dan 

c. kawasan berikat tambak udang di Kabupaten Mesuji. 
 

Pasal 33 
 

(1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (1) huruf b meliputi: 
a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan 

ekonomi; 
b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial 

budaya; 
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c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan 
pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi; 

d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan 
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan 

e. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan 
pertahanan dan keamanan. 

 

BAB IV  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 

WILAYAH 
Bagian Pertama 

Umum 
Pasal 34 

 
(1) Pemafaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana 

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

penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta 
perkiraan pendanaannya. 

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan disusun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 35 
 

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 
34 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan 
yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

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

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

 
Bagian Kedua 

Perwujudan Pemanfaatan Ruang Wi layah 
Kabupaten 

Umum 
Pasal 36 

 
Perwujudan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas: 
a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah;  
b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan 
c. perwujudan kawasan strategis di wilayah kabupaten. 
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Perwujudan Rencana Struktur Ruang 
Pasal 37 

(1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 huruf a meliputi: 
a. perwujudan sistem pusat kegiatan; 
b. perwujudan sistem prasarana utama; dan 
c. perwujudan sistem prasarana lainnya. 

(2) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a terdiri atas: 
a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) 

Mesuji, meliputi: 
1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Mesuji; 
2. pengembangan dan penataan teknis Kota Mesuji; 
3. pembangunan perkantoran pemerintahan kabupaten; 
4. pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan 

Polri; 
5. pengembangan perumahan rakyat; 
6. pembangunan dan peningkatan Pasar Mesuji; 
7. peningkatan Terminal Regional Tipe C; 
8. pembangunan lapangan olah raga; 
9. pembangunan industri perikanan dan hasil perkebunan; 
10. pembangunan pelabuhan penyeberangan dan transportasi 

sungai; 
11. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

pendidikan; 
12. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

peribadatan; 
13. pembangunan Lembaga Pemasyarakatan; 
14. pengembangan kapasitas sarana air minum; 
15. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat 

Pembuangan  Sampah Sementara (TPS) yang ramah 
lingkungan; 

16. alokasi lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan 
Lingkungan Siap Bangunan (Lisiba); dan 

17. peningkatan jalan lokal primer yang menghubungkan antar 
kawasan di Mesuji. 

b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Wiralaga, 
meliputi: 
1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota 

Wiralaga; 
2. pengembangan dan penataan teknis Kota Wiralaga; 
3. pembangunan perkantoran pemerintahan kabupaten; 
4. pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan 

Polri; 
5. pengembangan perumahan rakyat; 
6. pembangunan dan peningkatan Pasar Wiralaga; 
7. pembangunan lapangan olah raga; 
8. pembangunan industri perikanan dan hasil perkebunan; 
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9. pembangunan pelabuhan penyeberangan dan transportasi 
sungai; 

10. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 
pendidikan; 

11. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 
peribadatan; 

12. pembangunan Lembaga Pemasyarakatan; 
13. pengembangan kapasitas sarana air minum; 
14. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat 

Pembuangan  Sampah Sementara (TPS) yang ramah 
lingkungan; 

15. alokasi lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan 
Lingkungan Siap Bangunan (Lisiba); dan 

16. peningkatan jalan lokal primer yang menghubungkan antar 
kawasan di Wiralaga.  

c. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) Mesuji Timur, 
meliputi: 
1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Terpadu 

Mandiri (KTM); 
2. penyusunan Master Plan dan Rencana Detail Tata Ruang 

kawasan minapolitan; 
3. pembangunan sub terminal agribisnis; 
4. pengembangan perumahan rakyat; 
5. peningkatan pusat perdagangan; 
6. pembangunan balai penyuluhan pertanian; 
7. pembangunan lantai jemur dan gudang; 
8. perbaikan daerah irigasi; 
9. pembangunan dermaga angkutan barang; 
10. pembangunan sarana air minum di seluruh kawasan 

permukiman; 
11. pengendalian sebagian kawasan Register 45 Sungai Buaya 

sebagai kawasan konservasi; 
12. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

pendidikan; 
13. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

peribadatan; dan 
14. pembangunan terminal tipe C. 

d. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) Simpang Pematang 
dilakukan meliputi: 
1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Simpang 

Pematang; 
2. pembangunan pusat perdagangan; 
3. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah 

dengan sistem pengelolaan Sanitary Landfill; 
4. peningkatan puskesmas rawat inap;  
5. pembangunan terminal Tipe C; 
6. pembangunan sarana air bersih;  
7. pembangunan kawasan wisata air; 
8. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 
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pendidikan; dan 
9. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

peribadatan. 
e. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tanjung Raya, 

meliputi: 
1. peningkatan pusat perdagangan; 
2. pengembangan sarana dan prasarana pertanian; 
3. peningkatan jaringan jalan produksi pertanian dan 

perkebunan; 
4. peningkatan sistem jaringan irigasi; 
5. pembangunan sarana air minum; 
6. pembangunan perkantoran Polisi Resort (Polres); 
7. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

pendidikan; 
8. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

peribadatan; dan 
9. pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). 

f. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Way Serdang, 
meliputi: 
1. pengembangan industry pengolahan hasil pertanian; 
2. pembangunan sarana air minum; 
3. peningkatan jaringan jalan produksi;  
4. pengembangan sarana kesehatan berupa Puskesmas; 
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

pendidikan; dan 
6. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

peribadatan. 
g. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Panca Jaya, 

meliputi: 
1. pengembangan puskesmas pembantu; 
2. peningkatan pusat perdagangan; 
3. pengembangan sarana dan prasarana pertanian; 
4. peningkatan jaringan jalan; 
5. pembangunan Gedung Olah Raga dan Kesenian (GOR); 
6. pembangunan Perpustakaan Daerah; 
7. pembangunan sarana pendidikan (SD sampai Perguruan 

Tinggi); 
8. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK);  
9. pembangunan sarana air minum; dan 
10. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

peribadatan. 
h. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Rawa Jitu Utara, 

meliputi: 
1. pembangunan jalan produksi pertanian; 
2. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan 

minapolitan; 
3. pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) tawar; 
4. pengembangan dan peningkatan pusat perdagangan; 
5. pembangunan dermaga angkutan barang Minapolitan; 
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6. pembangunan lantai jemur dan gudang pengumpul;  
7. pembangunan sarana air bersih; 
8. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

pendidikan; dan 
9. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

peribadatan. 

 
Pasal 38 

Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 37 ayat (1) huruf b, berupa sistem transportasi darat, terdiri atas: 
a. program perwujudan sistem transportasi darat, meliputi: 

1. pengembangan jalan arteri primer yang menghubungkan Bandar 
Lampung dengan Palembang; 

2. pengembangan jalan kolektor primer; 
3. pengembangan jalan lokal primer; 
4. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Simpang Pematang; 
5. perbaikan dan peningkatan pelayanan terminal tipe C di 

Kecamatan Mesuji; 
6. pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

kolektor primer dan lokal primer; dan 
7. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang 

memadai. 
b. program peningkatan dan pembangunan transportasi sungai, meliputi 

: 
1. peningkatan dermaga di Muara Way Mesuji, Pelabuhan Wiralaga 

Kecamatan Mesuji dan dermaga Minapolitan di Kecamatan 
Rawajitu Utara; dan  

2. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan di 
Muara Way Mesuji sebagai dermaga perikanan. 

 
Pasal 39 

 
(1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (1) huruf c terdiri atas: 
a. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan; 
b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; 
c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan 
d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. 

(2) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. optimalisasi Pembangkit listrik energy baru dan terbaharukan; 
b. peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi 

terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, 
diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), mikrohidro, 
tenaga angin, tenaga gelombang laut dan tenaga surya di 
perdesaan; 

c. pemanfaatan batubara sebagai sumber energi dengan pengelolaan 
yang ramah lingkungan; 
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d. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai 
tingkat desa, terutama pada desa-desa yang belum berlistrik; 

e. pengembangan sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan 
tenaga angin sesuai dengan potensi setempat di seluruh 
kecamatan di Kabupaten Mesuji; dan 

(3) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator 

swasta/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 
b. penataan dan efisiensi penempataan Base Transceiver Station 

(BTS); dan 
c. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk 

operasionalisasi kegiatan pemerintahaan dan usaha penduduk. 
(4) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. melestarikan kawasan hutan sepadan sungai; 
b. perbaikan embung-embung; 
c. meningkatkan kapasitas DAS melalui rehabilitasi kawasan hutan; 

dan 
d. peningkatan pelayanan penyediaan air bersih. 

(5) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. pembangunan prasarana dan sarana utilitas perumahan, berupa 

jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang 
terletak di kawasan pemukiman sidomulyo, brabasan dan 
simpang pematang; 

b. optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Wiralaga; 
c. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di 

seluruh Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun Pusat Pelayanan 
Lingkungan (PPL); 

d. penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada 
kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan; 

e. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di KTM 
Mesuji  untuk keperluan limbah industri; 

f. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Wiralaga  
untuk perumahan; 

g. pembangunan drainase kawasan perkotaan Wiralaga dan 
kawasan pedesaan; 

h. pembangunan jalan lokal/lingkungan kawasan perkotaan dan 
kawasan pedesaan; 

i. rehabilitasi kawasan / lingkungan permukiman; 
j. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan 

Wiralaga, Mesuji Timur dan Simpang Pematang; 
k. pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan 

poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar 
di seluruh kecamatan; 

l. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan 
m. penyusunan mitigasi bencana. 
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Perwujudan Rencana Pola Ruang 
Pasal 40 

 

Perwujudan pola ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 huruf 
b, terdiri atas: 
a. rencana perwujudan kawasan lindung; dan 
b. rencana perwujudan kawasan budidaya. 
 

Pasal 41 
 

(1) Rencana perwujudan kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud 
pasal 40 huruf a, meliputi: 
a. perwujudan kawasan perlindungan setempat;  
b. perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 
c. perwujudan kawasan rawan bencana. 

(2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. melakukan identifikasi terhadap kawasan sempadan sungai yang 

sudah merupakan kawasan budidaya; 
b. melakukan penetapan tata batas kawasan sempadan sungai; dan 
c. melakukan penataan terhadap kawasan perkotaan yang berada 

pada kawasan sempadan sungai. 

(3) Perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. mengendalikan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi 

lindung kawasan; 
b. pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya yang menunjang 

fungsi lindung kawasan; dan 
c. pengelolaan dan pelestarian kawasan untuk menjaga fungsi lindung. 

(4) Perwujudan kawasan rawan bencana sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. Kawasan rawan banjir dilakukan dengan penanganan sebagai 

berikut: 
1) melakukan kajian terhadap penyebab banjir dan solusinya; 
2) merehabilitasi saluran drainase; 
3) membangun saluran pembuangan/penggelontoran; 
4) peningkatan sarana prasarana penanganan bencana banjir;  
5) peningkatan ketersediaan daerah tangkapan air pada daerah 

rawan banjir; dan 
6) tidak menambah area permukiman pada kawasan banjir;  
7) perlindungan daerah hulu (jika penyebab banjir dari daerah 

hulu); dan 
8) Menyusun peta rawan bencana banjir dan menentukan jalur 

evakuasi bencana banjir. 
b. Kawasan rawan kebakaran dilakukan dengan penanganan sebagai 

berikut: 
1) melakukan kajian terhadap penyebab kebakaran dan solusinya;  
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2) peningkatan sarana prasarana penanganan kebakaran;  
3) membatasi pembangunan  permukiman dengan tingkat 

kepadatan tinggi; 
4) menyusun kebijakan untuk melindungi masyarakat, aset-aset 

sosial ekonomi masyarakat berupa prasarana permukiman, 
kawasan budidaya dan prasarana lainnya dari ancaman akibat 
kebakaran; dan 

5) menyusun peta rawan bencana kebakaran dan menentukan 
jalur evakuasi bencana kebakaran. 

 
Pasal 42 

 

(1) Rencana perwujudan kawasan budidaya sebagaimana yang dimaksud 
pasal 40 huruf b meliputi: 
a. program perwujudan hutan produksi; 
b. program perwujudan hutan rakyat; 
c. program perwujudan kawasan pertanian; 
d. program perwujudan kawasan perikanan;  
e. program perwujudan kawasan pertambangan;  
f. program perwujudan kawasan industri;  
g. program perwujudan kawasan pariwisata;  
h. program perwujudan kawasan permukiman; dan 
i. program perwujudan kawasan peruntukan lainnya. 

(2) Program perwujudan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. fasilitasi kemitraan dengan memberdayakan masyarakat di sekitar 

kawasan hutan. 
b. pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan dan blok 

perlindungan; 
c. pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber 

daya air; 
d. pembangunan fasilitas wisata alam;  
e. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan; dan 
f.   fasilitasi kelestarian kawasan konservasi di HTI (Hutan Tanam 

Industri) di register 45. 

(3) Program perwujudan hutan rakyat sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. mensinergikan pengelolaan hutan rakyat dengan kegiatan pertanian; 
b. pemberian insentif kepada masyarakat pengelola hutan rakyat;  
c. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan rakyat; dan 
d. peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan. 

(4) Program perwujudan kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. program pengembangan pertanian tanaman pangan meliputi: 

1. peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan 
pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara 
terprogam dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi 
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terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi 
irigasi terakhir; 

2. peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi 
lahan; 

3. untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan 
padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat 
dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi; 

4. diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/retribusi dan 
subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja 
petani; 

5. peningkatan kesuburan lahan pertanian dengan menggunakan 
pupuk organik; 

6. perbaikan infrastruktur berupa jalan usaha tani, JITUT, JIDES; 
7. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan 

dan air irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan 
pengolahan pasca panen termasuk pemasaran; dan  

8. peningkatan sarana prasarana ketahanan pangan. 
b. program pengembangan pertanian hortikultura meliputi: 

1. penetapan kawasan dan sentra pertanian hortikultura untuk 
Mesuji; 

2. penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub 
kawasan; 

3. peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, 
ekstensifikasi dan optimasi lahan; 

4. pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan 
produksi, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca 
panen; dan 

5. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan 
lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan 
dan pemasaran serta permodalan. 

c. Rencana perwujudan kawasan perkebunan meliputi: 
1. Pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan kesesuaian 

lahan; dan 
2. peningkatan produktivitas  komoditas dilakukan melalui 

penerapan budidaya tanaman sehat, penyediaan sarana 
produksi pertanian dan peningkatan keterampilan petani; dan 

3. peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, 
ekstensifikasi dan optimasi lahan. 

1. sarana produksi pertanian, peningkatan keterampilan budidaya. 
d. Rencana perwujudan kawasan peternakan meliputi: 

1. pengembangan kawasan integrasi seperti kawasan integrasi 
perternakan – tanaman pangan dan hortikultura, kawasan 
integrasi perternakan, dan perkebunan; 

2. peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak 
sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi 
peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan 
masyarakat; dan 

3. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil 
pertanian dan perikanan lokal. 
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(5) Rencana perwujudan kawasan perikanan sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. penetapan batas kawasan; 
b. pengembangan agribisnis perikanan; 
c. peningkatan pengelolaan budidaya perikanan; 
d. pengembangan kawasan minapolitan; 
e. pengembangan kawasan pengolahan ikan; dan 
f. pengembangan sarana dan prasarana produksi dan 

pemasaranhasil perikanan. 

(6) Rencana perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 
a. program peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta 

pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi 
meliputi: 
1. inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan, dan pengawasan 

bidang pertambangan seperti batuan, mineral non logam, 
mineral logam dan batu bara yang berpotensi untuk 
dieksploitasi dalam skala ekonomi; 

2. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk ekploitasi 
bahan tambang dan galian; 

3. menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan 
serta rencana bisnis atau bussines plan  untuk masing-masing 
WUP, WPR, dan WPN; 

4. melakukan kajian sumberdaya energi alternatif  untuk 
pedesaan; dan 

5. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan 
bidang pertambangan dan energi. 

b. program pengembangan energi alternatif meliputi: 
1. melakukan kajian pengembangan energi alternatif, bekerjasama 

dengan berbagai lembaga seperti Departemen Pertambangan, 
Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI);  

2. mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan 
pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi (PLTP). 

c. upaya pemulihan pasca kegiatan tambang serta alokasi 
pemanfaatan ruang setelah izin tambang selesai. 

(7) Rencana perwujudan kawasan industri sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) huruf f meliputi: 
a. penetapan batas kawasan; 
b. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang 

kawasan; 
c. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan; 
d. pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola 

industrinya secara berkelanjutan; dan 
e. temu wicara dengan pengusaha kawasan dan pengusaha industri. 

(8) program perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) huruf g meliputi: 
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a. penyusunan  Rencana  Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 
(RIPPDA); 

b. peningkatan kualitas obyek wisata; 
c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang 

wisata; 
d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata; 
e. pengembangan desa wisata; 
f. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya 

tarik wisata; dan 
g. peningkatan sistem informasi wisata. 

(9) Rencana perwujudan kawasan permukiman sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: 
a. pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk melalui 

program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah, pembangunan perumahan PNS,TNI,POLRI, pembangunan 
perumahan swadaya; 

b. pembangunan permukiman perkotaan di Kawasan Sidomulyo, 
Simpang Pematang dan Mesuji Timur berbasis mitigasi bencana 
dan memperhatikan kearifan lokal, yaitu: 
1. tidak dibangun di sisi sungai dan primer untuk menghindari 

runtuhan tanah akibat longsor, baik longsor akibat gerusan air 
ataupun akibat gempa; dan 

2. permukiman seyogyanya harus didukung dengan infrastruktur 
dasar, seperti sistem transportasi, air bersih, listrik, 
telekomunikasi yang memadai, sanitasi lingkungan dan adanya 
pengelolaan sampah yang baik serta dilengkapi dengan fasilitas 
pendidikan, kesehatan dan perdagangan; dan 

3. Struktur bangunan pada kawasan perumahan disesuaikan 
dengan sosial budaya setempat. 

c. program perwujudan permukiman perdesaan meliputi: 
1. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan 

perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan 
perumahan swadaya; 

2. identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada 
kawasan lindung dan budidaya;  

3. klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan 
budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang, dan rendah; 
dan 

4. identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman 
pada masing-masing kelompok permukiman. 

(10) Rencana perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi: 
a. perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 

meliputi: 
1. penetapan batas kawasan; 
2. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana 

kawasan; 
3. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan; 
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4. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar; 
dan 

5. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan pertahanan dan 
keamanan. 

b. perwujudan kawasan peruntukan RTH meliputi: 
1. penetapan batas kawasan; 
2. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana 

kawasan; 
3. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar; 

dan 
4. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan RTH. 
 

Perwujudan Kawasan Strategis 
Pasal 43 

 
(1) Perwujudan kawasan strategis di wilayah Kabupaten Mesuji 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf c berupa kawasan 
strategis ekonomi terdiri atas: 
a. perwujudan kawasan strategis provinsi; dan 
b. perwujudan kawasan strategis kabupaten. 

(2) Perwujudan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi 
berdasarkan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi : 
a. perwujudan Kota Terpadu Mandiri (KTM) meliputi: 

1. penetapan batas kawasan strategis Kota Terpadu mandiri (KTM) 
Mesuji; 

2. penetapan sub kawasan yang terdiri dari sub kawasan inti, sub 
kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung; 

3. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 
sub kawasan inti; 

4. penyusunan rencana zonasi sub kawasan penunjang; 
5. penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung yang 

merupakan kawasan tangkapan air yang saat ini mengalami 
deforestasi; dan 

6. pembangunan sarana dan prasarana penunjang agropolitan 
sebagaimana kegiatan yang diprogram pada arahan pemanfaatan 
ruang tentang pertanian dan perkebunan. 

b. perwujudan kawasan perkotaan mesuji meliputi: 
1. peningkatan Terminal Tipe C; 
2. peningkatan peran pasar menjadi pasar regional; 
3. pembangunan industri; 
4. pembangunan lapangan olahraga; 
5. pembangunan pelabuhan penyeberangan dan transportasi 

sungai; 
6. pembangunan pusat perdagangan; 
7. pembangunan kawasan islamic centre; dan 
8. pembangunan perumahan karyawan (PNS, Polri dan TNI). 

c. Perwujudan kawasan berikat tambak udang di Kabupaten Mesuji 
meliputi: 
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1. peningkatan dan pengembangan kawasan berikat tambak udang; 
2. peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan 
3. mempertahankan kawasan yang mendukung kawasan berikat 

tambak udang. 
(3) Perwujudan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi 

berdasarkan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c meliputi : 
a. perwujudan kawasan Kota Bahari Wiralaga di Kecamatan Mesuji 

meliputi: 
1. peningkatan dan pengembangan kawasan kota Bahari Wiralaga; 
2. peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan 
3. mempertahankan kawasan dengan potensi unggulan pertanian, 

perkebunan, dan industri. 
b. perwujudan kawasan minapolitan di Kecamatan Mesuji Timur dan 

Kecamatan Rawajitu Utara melalui: 
1. penyusunan masterplan kawasan minapolitan; 
2. penetapan kawasan minapolitan; 
3. identifikasi komoditas unggulan minapolitan; 
4. penyiapan program minapolitan; 
5. penyusunan rencana rinci dan rencana aksi minapolitan; 
6. pembangunan Balai Benih Ikan (BBI); 
7. peran masyarakat; 
8. pembangunan infrastruktur pendukung; 
9. pendampingan dan pelaksanaan kegiatan; dan 
10. pemantauan dan pengembangan. 

c. perwujudan kawasan agropolitan di Kecamatan Mesuji dan Mesuji 
Timur melalui: 
1. penyusunan masterplan kawasan agropolitan; 
2. penetapan kawasan agropolitan; 
3. identifikasi komoditas unggulan pertanian; 
4. penyiapan program agropolitan; 
5. penyiapan masyarakat; 
6. pembangunan infrastruktur pendukung; dan 
7. pendampingan dan palaksanaan kegiatan.  

d. perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut 
kepentingan sosial budaya melalui penetapan dan pengembangan 
kawasan: 
1. Kawasan Wiralaga di Kecamatan Mesuji; dan 
2. Kawasan Simpang Pematang di Kecamatan Simpang Pematang. 

e. perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut 
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan melalui 
penetapan dan pengambangan kawasan: 
1. Simpang pematang di Kecamatan Simpang Pematang.;  
2. Brabasan di Kecamatan Tanjung Raya; 
3. Bukoposo di Kecamatan Way Serdang; 
4. Mukti Karya di Kecamatan Panca Jaya; 
5. Sidomulyo di Kecamatan Mesuji; 
6. Tanjung Mas Makmur di Kecamatan Mesuji Timur; dan 
7. Panggung Jaya di Kecamatan Rawa Jitu Utara. 
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f. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan melalui 
penetapan dan pengendalian Kawasan Simpang Pematang di 
Kecamatan Simpang Pematang dan Kawasan Tanjung Raya di 
Kecamatan Tanjung Raya. 

 

BAB V  
KETENTUAN PENGENDALIAN 

PEMANFAATAN RUANG 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 44 

 
(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian 
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

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

 
 

Bagian Kedua 
Ketentuan Umum Peraturan zonasi  

Pasal 45 
 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 ayat (2) huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian 
pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk 
setiap zona pemanfaatan ruangsebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Daerah ini. 

(2) Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci 
tata ruang dimaksud, meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; 
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan 
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; 
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana 

utama; 
c. ketentuanumum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi 

dan kelistrikan; 
d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana 

telekomunikasi; 
e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana 

sumber daya air; dan 
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f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana 
wilayah lainnya. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) memuat: 
a. kegiatan yang diperbolehkan; 
b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dengan syarat; dan 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya 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. 

 
Pasal 46 

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf a terdiri atas:  
a. PKWp; 
b. PKL; 
c. PKLp; 
d. PPK; dan  
e. PPL. 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: 
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala 

provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan 
yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan 

b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat 
permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang 
menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah 
horizontal dikendalikan. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: 
a. Memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi 

berskala kabupaten  yang didukung dengan fasilitas dan 
infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang 
dilayaninya; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi LISIBA dan 
KASIBA, industri rumah tangga; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern 
seperti perkulakan, hypermarket, industri menengah, dan industri 
besar;  

d. pelarangan kegiatan industri yang menghasilkan B3; 
e. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan 

kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga 
menengah; 
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f. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib 
menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional 
dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan 

g. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang 
terbuka hijau. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKLp sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan: 
a. Memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi 

berskala kabupaten  yang didukung dengan fasilitas dan 
infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang 
dilayaninya; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi LISIBA dan 
KASIBA, industri rumah tangga; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern 
berupa perkulakan, hypermarket, industri menengah, dan industri 
besar;  

d. pelarangan kegiatan industri yang menghasilkan B3; 
e. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan 

kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga 
menengah; 

f. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib 
menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional 
dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan 

g. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang 
terbuka hijau. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan: 
a. memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi 

berskala kecamatan  yang didukung dengan fasilitas dan 
infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang 
dilayaninya; 

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern 
seperti perkulakan, hypermarket, industri menengah, dan industri 
besar;  

c. pelarangan kegiatan industri yang menghasilkan  B3; 
d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan 

kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga 
menengah; 

e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib 
menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional 
dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan 

f. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang 
terbuka hijau. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan: 
a. memperhatikanpemanfaatanruanguntukkegiatanekonomiberskala

kabupaten  yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur 
perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; 
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b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perdagangan modern 
seperti perkulakan, hypermarket, industri menengah, dan industri 
besar;  

c. pelarangan kegiatan industri yang menghasilkan  B3; 
d. peraturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan 

kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga 
menengah; dan  

e. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang 
terbuka hijau. 

 
Pasal 47 

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 45ayat (3) huruf b meliputi:  
a.  ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri 

primer / kolektor primer / lokal primer; dan   
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer 
disusun dengan memperhatikan: 
a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling 

rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan 
jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter; 

b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari 
volume lalu lintas rata-rata; 

c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu 
oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal; 

d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa 
sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) harus tetap terpenuhi; 

e. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 15 (lima belas) 
meter; 

f. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan 
pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); dan 

g. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau 
kawasan : 
1. pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. 
2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung 

di sepanjang sisi jalan nasional; dan  
3. penetapan garis sempadan bagunan di sisi jalan 

nasional/provinsi/kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang 
pengawasan jalan. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor 
primer disusun dengan memperhatikan: 
a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana 

paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar 
badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. 

b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari 
volume lalu lintas rata-rata. 



49 
 

c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan 
sebagaimana 

d. dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi. 
e. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan 

pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 

f. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau 
kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. 

g. lebar ruang pengawasan jalan kolektor  primer minimal 10 
(sepuluh) meter. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer 
disusun dengan memperhatikan: 
a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling 

rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan 
paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. 

b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh 
terputus. 

c. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 7 (tujuh) 
meter. 
 

Pasal 48 
 

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi dan 
kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf c meliputi:  
a. memperhatikan jarak aman dan akrab lingkungan dari kegiatan; 
b. keberadaan pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan 

pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan 
memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; 

c. ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun 
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi  Pembangkit 
listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terdapat di Kecamatan Mesuji, 
Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya, dan 
Kecamatan Way Serdang;dan 

e. SPPBE tidak diletakkan di kawasan permukiman dan disesuaikan 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

 
Pasal 49 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana 
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf d 
disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan 
menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan 
dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya. 

 
Pasal 50 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya 
air sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf e meliputi:  
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a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan 
tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; 

b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang 
dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; 

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

d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

e. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas 
provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah 
sungai di negara /provinsi yang berbatasan. 

 
Pasal 51 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) huruf f meliputi:  
a. arahan pengembangan sistem prasarana  lingkungan yang digunakan 

lintas wilayah secara administratif dengan kerjasama antar wilayah 
dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama 
di wilayah perkotaan; 

b. pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah Reuse, Reduce, 
Recycle (3R) Komunal;  

c. penanganan persampahan selain menggunakan Reuse, Reduce, Recycle 
(3R) juga dengan pengembangan sistem komposting; 

d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan 
daya dukung lingkungan; 

e. pengalokasian Lokasi Pengelolaan Akhir sesuai dengan persyaratan 
teknis; 

f. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai 
dengan kaidah teknis dan dengan konsep 3R;  

g. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan 
daya dukung lingkungan;  

h. penyediaan ruang untuk Tempat Pembuangan Sampah Sementara 
(TPS); 

i. kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan 
masalah sampah terutama di wilayah perkotaan; 

j. memberi kemudahan kredit pembelian alat pengolahan limbah bagi 
industri kecil, atau mengurangi pajak import alat pengolah limbah; dan 

k. peningkatan kemampuan institusional dalam memberi fungsi bagi 
pencemar, pemberlakuan secara ketat tentang baku mutu Iingkungan. 

 
Pasal 52 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;dan 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya. 
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Pasal 53 
 
(1) Ketentuan umum  peraturan zonasi pada kawasan lindung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:  
a. kawasan perlindungan setempat;  
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 
c. kawasan rawan bencana. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan 
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. sempadan sungai; 
b. kawasan sekitar rawa; dan 
c. kawasan sekitar mata air. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan: 
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 
b. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang 

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau 
pemanfaatan air; 

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi 
rekreasi dan ekologi;  

d. pembatasan secara tegas dalam pemanfaatan lahan yang 
dilakukan masyarakat untuk kegiatan budidaya, kecuali untuk 
kegiatan-kegiatan tertentu seperti: 
1. kegiatan budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang 

diizinkan; 
2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan 

peringatan serta rambu-rambu pekerjaan; 
3. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa 

air minum; 
4. pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan;  
5. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan 

kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak 
merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik 
sungai; dan 

6. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan 
pengambilan dan pembuangan air. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar rawa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan: 
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau dan ruang terbuka 

non hijau; 
b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan 

yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau 
pemanfaatan air; 

c. pelarangan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air; 
d. pelarangan kegiatan yang menyebabkan penurunan kondisi fisik 

kawasan sekitar danau, dan mengganggu debit air; 
e. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi 

taman rekreasi; dan 
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(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan: 
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 
b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran 

terhadap mata air; dan 
c. pelarangan kegiatan budidaya yang merusak kondisi mata air. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan 
ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan 
b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai 

dengan fungsi kawasan. 
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 
a. pemanfaatan untuk penelitian dan pendidikan; 
b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, 

jenis dan ancaman bencana; 
c. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; 
d. pelarangan pemanfaatan ruang untuk permukiman; 
e. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan 
f. peningkatan sarana dan prasarana mitigasi di kawasan rawan 

bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini. 
 

Pasal 54 
 
(1) Ketentuan umum  peraturan zonasi pada kawasan budidaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:  
a. kawasan hutan produksi; 
b. kawasan hutan rakyat; 
c. kawasan peruntukan pertanian; 
d. kawasan peruntukan perikanan; 
e. kawasan peruntukan pertambangan; 
f. kawasan peruntukan industri; 
g. kawasan peruntukan pariwisata;  
h.  kawasan peruntukan permukiman; dan 
i.  kawasan peruntukan lainnya. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan 
memperhatikan: 
a. Pengembalian dan pemantapan fungsi kawasan hutan produksi. 
b. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan 

neraca sumber daya kehutanan; dan 
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan 

pemanfaatan hasil hutan. 
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan 
memperhatikan: 
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a. kegiatan pengusahaan hutan rakyat diperkenankan dilakukan 
terhadap lahan - lahan yang potensial dikembangkan di seluruh 
wilayah kabupaten dan kota; 

b. kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak diperkenankan 
mengurangi fungsi lindung, sperti mengurangi keseimbangan tata 
air, dan lingkungan sekitarnya; 

c. pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

d. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus 
dengan melibatkan masyarakat setempat;  dan 

e. kawasan hutan rakyat dapat dalihfungsikan untuk kegiatan lain 
setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun 
dengan memperhatikan: 
a. pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas 

sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan; 
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan beririgasi 

meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, 
sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan tidak boleh 
dialihfungsikan; 

c. kegiatan budidaya pertanian lahan beririgasi dan lahan tidak 
beririgasi tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola 
dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan 
pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, 
dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi; 

d. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan beririgasi dan lahan 
tidak beririgasi diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali 
lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah 
ditetapkan dengan undang-undang; 

e. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya 
bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat 
mendukung kegiatan pertanian; 

f. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan 
wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan 

g. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam 
kawasan lindung. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun 
dengan memperhatikan: 
a. dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi 

secara terbatas dan sesuai kebutuhan; 
b. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan 

dengan kawasan yang bersifat polutif; 
c. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan 

lain  yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan 
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pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

d. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan 
kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;  

f. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam 
kawasan lindung; 

g. kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan peruntukan 
perikanan meliputi segala aktivitas budidaya yang akan 
mengganggu kulaitas perairan umum untuk perikanan darat, juga 
dilarang kegiatan perikanan dengan menggunkan bahan kimia, 
bahan biologis, bahan peledak, alat dan cara, dan atau bangunan 
yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber 
daya ikan dan lingkungannya; dan 

h. Pemanfaatan sumber daya perikanan tidak boleh melebihi potensi 
lestari. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun 
dengan memperhatikan: 
a. keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan 

antara resiko dan manfaat;  
b. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan 

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

c. pengembangan kegiatan pertambangan diarahkan pada kegiatan 
penambangan logam seperti batu bara dan tambang bukan logam 
seperti pasir kuarsa, dan pasir besi yang terletak di Kecamatan 
Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Pancajaya, 
Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Way Serdang, Rawa 
Jitu Utara dan Kecamatan Mesuji Timur; 

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

e. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan 
mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan 
bekas penambangan; 

f. AMDAL atau UKL-UPL untuk semua aktivitas pertambangan dan di 
semua kawasan AMDAL adalah wajib, sehingga jika tidak layak 
AMDAL maka aktivitas pertambangannya ditolak atau butuh 
analisa lanjutan.  

g. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak 
negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan 
penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat;  

h. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan 
marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai 
ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam; dan 
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i. Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan 
kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya 
dengan memperhatikan kepentingan daerah. 

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan 
memperhatikan: 
a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan 

pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek 
ekologis; 

b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung 
dengan kawasan permukiman; 

c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman 
penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 

d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan 
prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur 
hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan 
sarana pengolahan limbah. 

f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan 
arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road  untuk 
kelancaran aksesibilitas; 

g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya 
pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta 
dilakukan studi AMDAL 

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

dukung dan daya tampung lingkungan; 
b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa 

lampau; dan 
c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan 

pariwisata. 
(9) ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun 
dengan memperhatikan: 
a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk 

dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan 
prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk 
teknis dan peraturan yang berlaku; 

c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun 
prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 

d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial 
termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan; 
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e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan 
industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya 
dengan skala pelayanan lingkungan; 

f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam 
kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi 
teknis;  

g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan 
kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan 
kehidupan sosial masyarakat. 

h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan 
permukiman;dan 

i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman 
harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang 
berlaku. 

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disusun dengan 
memperhatikan: 
a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan RTH meliputi : 

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman 
pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, 
dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh 
persen);  

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman 
rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami 
tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b diatur dalam Rencana Detail Tata 
Ruang. 

b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan 
keamanan meliputi : 
1. Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung 

fasilitas peruntukan  tersebut sesuai dengan petunjuk teknis 
dan peraturan yang berlaku; dan 

2. Mengendalikan kawasan budidaya pada sekitar kawasan 
pertahanan dan keamanan. 

 
Pasal 55 

 
(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lainnya pada pola ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dapat dilaksanakan 
apabila  tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang 
bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 
Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah 
mendapat rekomendasi dari BKPRD Kabupaten Mesuji. 
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Pasal 56 
 
(1) Ketentuan umum  pengaturan zonasi pada kawasan strategis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c berupa 
kawasan penunjang ekonomi. 

(2) Arahan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan penunjang 
ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sebagai 
berikut: 
a. kawasan penunjang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa 

kawasan perkotaan, harus ditunjang sarana dan prasarana yang 
memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar; 

b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi ini harus 
diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk 
kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai 
kondisi kawasan masing-masing; 

c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan 
ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan – jasa 
dan jasa wisata;  

d. pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau 
untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya 
tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan; 

e. pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan 
ruang pada zona yang bukan zona inti tetapi harus tetap 
mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan 
boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah 
ditetapkan; 

f. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang 
terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam 
batas ambang penyediaan ruang terbuka (tetapi tidak boleh untuk 
rth kawasan perkotaan); 

g. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai 
penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya; 

h. pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila 
didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan 
akan mengganggu permukiman harus disediakan fungsi penyangga 
sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung 
pada zona yang berdekatan; dan 

i.  untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka 
pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan 
pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian 
dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan 
seperti yang telah ditetapkan. 

 
Bagian Ketiga 

Ketentuan Perizinan 
Pasal 57 

 
(1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang 

dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana 
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struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah ini. 

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

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

 
Pasal 58 

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

Mesuji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf b, 
terdiri atas: 
a. izin prinsip; 
b. izin lokasi; 
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;  
d. izin mendirikan bangunan; 
e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penertiban izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Keempat 

Ketentuan Insentif dan Disinsentif 
Pasal 59 

 
(1) Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

44 ayat (2) huruf c  merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam 
pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. 

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

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, 
dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 60 

 
(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) merupakan 

perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap 
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, 
berupa: 
a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi 

silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal; 
b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung; 
c. kemudahan prosedur perizinan; serta 
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau 

unsur pemerintah. 
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan 

perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi 
kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa: 
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a. pengenaan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya 
yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat 
pemanfaatan ruang;  

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan 
penalti; serta 

c. pembatasan administrasi pertanahan. 
(3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara 
perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan 
swasta, serta unsur pemerintah di daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian 
insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mesuji. 

 
Bagian Kelima 
Arahan Sanksi 

Pasal 61 
 
(1) Arahan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) 

huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan 
sanksi adiministratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. 

(2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai: 
a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau 

mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata 
ruang; dan 

b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana 
tata ruang. 

(3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa: 
a. sanksi administratif; dan/atau 
b. sanksi pidana. 

(4) 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. 

(5) 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 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 
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milik umum; dan/atau 
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur 

yang  tidak benar. 
 

Pasal 62 
 
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a 
berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 
e. pencabutan izin; 
f. pembatalan izin dan pembongkaran bangunan; 
g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 
h. sanksi denda administratif. 
 

Pasal 63 
 

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 huruf a diberikan apabila :  
a. rencana pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diminta 

sebelumya;  
b. rencana pembanguan belum mendapatkan izin dari Pemerintah 

Kabupaten.  
 

Pasal 64 
 

Sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana 
dimaksud  dalam  Pasal 62  huruf b diberikan apabila:  
a. rencana pembangunan tetap belum mendapatkan izin sementara 

pembangunan telah dilakukan;  
b. pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan; 
c. kegiatan pembanguan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan 

sekitar. 
 

Pasal 65 
 
(1) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara pelayanan umum 

sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 52  huruf c diberikan apabila 
kondisi pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diminta seperti 
intensitas bangunan, kegiatan yang diizinkan, kegiatan pembangunan 
menggangu lingkungan sekitar, menimbulkan dampak negatif 
terhadap lingkungan sekitar.  

(2) Pemberhentian sementara pelayanan umum sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (1) berupa pemberhentian layanan dan fasilitas seperti 
listrik, telepon, air bersih dan sejenisya. 
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Pasal 66 

 
(1) Sanksi administrasi berupa Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 62 huruf d diberikan apabila:  
a. pembangunan tidak disertai izin mendirikan bangunan;  
b. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;   
c. pembanguan menimbulkan masalah lingkungan.   

(2) Sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dilakukan atau berlaku setelah penerapan sanksi tertulis, sanksi 
penghentian kegiatan dan sanksi pemberhentian sementara tidak 
dilakukan tidak lanjut oleh pemilik atau pelaku pembangunan. 

 
Pasal 67 

 
Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 62 huruf e diberikan apabila:  
a. rencana dan pelaksaaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana 

serta sudah diselesaikannya pembangunannya;   
b. Pelangaran ketentuan teknis dan penggunaan lahan yangtelah 

ditetapkan dalam perizinan yang telah diterbitkan;   
c. terjadi ketidak sesuaian kepemilikan lahan;  
d. terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan seperti 

terjadinya permasalahan bangunan menimbulkan kecelakaan pada 
masyarakat sekitarnya; dan 

penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin dan menimbulkan masalah 
seperti masalah  sosial, kerusakan lingkungan, rusaknya tatanan sosial dan 
kerusakan sejenis. 
 

Pasal 68 
 
(1) Sanksi administrasi berupa pembatalan izin dan pembongkaran 

bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f hampir secara 
bersamaan.  

(2) Pembatalan izin dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1) dilaksanakan setelah pengenaan sanksi tertulis, sanksi 
pemberhentian sementara kegiatan, penghentian pelayanan umum dan 
penutupan lokasi telah dilakukan dan telah diberikan batas waktu yang 
telah ditentukan untuk melakukan perbaikan namun tidak 
dilaksanakan. 

(3) Sanksi pembatalan izin diterapkan dengan lampiran  pemberitahuan 
jangka waktu pelaksanaan pembongkaran. 

 
Pasal 69 

 
(1) Sanksi administrasi berupa pemulihan fungsi ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 huruf g diberikan apabila:  
a. kegiatan pembangunan merusak fungsi lindung dan kelestarian 

alam yang ada sepertil pembangunan di daerah sempadan sungai, 
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sempadan pantai, kawasan konservasi, Kawasan Rencana Tata 
Hijau dan Pencemaran pada saluran drainase maupun sungai;  

b. kegiatan menimbulkan permasalahan limbah bagi masyarakat 
sekitar.  

(2) Pemulihan fungsi ruang dibebankan kepada pelaksana pembangunan 
dengan kewajiban memperbaiki dan memulihkan lingkungan yang 
mengalami kerusakan.  

 
Pasal 70 

 
(1) Sanksi administrasi berupa sanksi denda administrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 huruf h diberikan apabila kondisi izin 
pembangunan maupun yang tidak memiliki izin melakukan kesalahan 
penggunaan lahan dikenakan denda administrasi.  

(2) Sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pembayaran.  

 
Pasal 71 

 
Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 61 ayat (2) huruf a, dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan 
Daerah Kabupaten Mesuji. 

 
BAB VIII 

HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT, SERTA KELEMBAGAAN 
Bagian Kesatu 

Hak Masyarakat 
Pasal 72 

 
Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak: 
a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci; 
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul; 
d. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat 
berwenang;  

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

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

 
Bagian Kedua 

Kewajiban Masyarakat 
Pasal 73 

 
Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat mempunyai kewajiban: 
a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan; 
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b. memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang yang 
diperoleh; 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin 
pemanfaatan ruang; dan 

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

 
Pasal 74 

 
Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 73 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, 
kaidah dan baku mutu sesuai dengan nilai kebenaran ilmiah serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 
Pasal 75 

 
(1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, 

adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi 
syarat: 
a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan 
b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud. 

(2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang 
terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan 
perundang-undang yang berlaku. 

 
Bagian Ketiga 

Peran Masyarakat 
Pasal 76 

 
(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) Peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :  
a. memberi masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;  
b. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan 

termasuk bantuan dalam memperjelas hak atas ruang wilayah dan 
pelaksanaan tata ruang kawasan;  

c. membantu merumuskan perencanaan tata ruang wilayah;  
d. memberi informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam 

menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah;  
e. mengajukan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang 

wilayah;  
f. bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan tata ruang 

wilayah.  
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Pasal 77 
 

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b dapat berupa: 
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 
b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama 

unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; 
c. kegiatan pemanfaatan 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 karifan 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 78 

 
Bentuk peran masyarakat dalam pengedalian pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 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 terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam 

hal menentukan 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 79 

 
Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam 
penataan ruang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 

Bagian Keempat 
Kelembagaan 

Pasal 80 
 
(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang 

dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang 
dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan 
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Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Bupati. 

 
 

BAB IX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 81 
 

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

 
 

BAB X 
PENYIDIKAN 

Pasal 82 
 

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai 
negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian 
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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;  

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

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan 
penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang 
penataan ruang; dan 

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

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik 
kepolisian negara Republik Indonesia. 

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai 
negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian 
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negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

(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 
perundangundangan. 
 

 
BAB X 

KETENTUAN PIDANA 
Pasal 83 

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

 
 

BAB XI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 84 
 
(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji 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 Mesuji 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, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 85 

 
Dokumen Rencana dan Album Peta dengan skala minimal 1 : 50.000 
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji 
Tahun 2011 - 2031, tercantum dalam dan merupakan bagian yang tidak 
tepisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 86 
 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:  
a. izin  pemanfaatan  ruang  yang  telah  dikeluarkan  dan  telah  

sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Daerah  ini  tetap  berlaku  
sesuai  dengan  masa berlakunya;  

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

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

2. untuk  yang  sudah  dilaksanakan  pembangunannya,  
pemanfaatan  ruang dilakukan  sampai  ijin  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,  ijin  yang  telah  
diterbitkan  dapat  dibatalkan  dan terhadap  kerugian  yang  
timbul  sebagai  akibat  pembatalan  ijin  tersebut dapat 
diberikan penggantian yang layak. 

c. pemanfaatan  ruang  di Daerah yang diselenggarakan tanpa ijin 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 ijin yang 
diperlukan.  
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B A B XIII 
KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 87 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Mesuji. 
 

Ditetapkan di Mesuji 
pada tanggal: 29 Agustus 2012 

 
BUPATI MESUJI 

 
 
 
 
 

KHAMAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
       BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2012 NOMOR ..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diundangkan di Mesuji 
Pada tanggal: 29 Agustus 2012 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MESUJI 
 
 
 
 
Drs. AGUS SALIM. M.AP 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI 

NOMOR : 06 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MESUJI   

TAHUN 2011-2031 
 

I. PENJELASAN UMUM 
 

Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji sebagai bagian dari wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan 
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan 
dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah 
bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara 
berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Pancasila 
merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan 
keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas 
keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya 
dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain,  
hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan 
manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang 
Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar 
sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi 
sekarang maupun generasi yang akan datang. 

 
Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, 

karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi 
manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan 
kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, 
haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang 
wilayah Kabupaten Mesuji meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, 
ruang lautan dan ruang udara. Ruang wilayah Kabupaten Mesuji 
sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah 
yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi  aspek alamiah 
(fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung 
yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang 
wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan 
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meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga 
meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu 
akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada 
akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh 
karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem 
dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. 

 
Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. 

Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, 
sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah,  membentuk dan 
mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan 
manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan 
ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang 
tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, 
rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung 
segala kemungkian perkembangan selama kurun waktu tertentu. 

 
Selanjutnya RTRW Kabupaten Mesuji disusun berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait 
substansi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten, sebagai persyaratan teknis untuk dapat 
disahkan sebagai Peraturan Daerah. Melalui penetapan Peraturan 
Daerah RTRW Kabupaten Mesuji, seluruh program pembangunan 
diharapkan dapat mengacu payung hukum yang dimaksud sehingga 
tercipta tertib tata ruang yang menjamin keamanan, kenyamanan, 
produktif dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Kabupaten Mesuji 
pada masa mendatang dengan: 
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan 

buatan; 
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; 
dan 

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1  

Cukup jelas 
Pasal 2  

Cukup jelas 
Pasal 3 

Cukup jelas 
Pasal 4.  
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Cukup Jelas 
Pasal 5 

Cukup Jelas 
Pasal 6 

Cukup Jelas 
Pasal 7  

Cukup Jelas 
 
Pasal 8  

Cukup Jelas 
Pasal 9 

Ayat (1) 
Rencana sistem jaringan prasarana utama wilayah adalah 
prasarana wilayah kabupaten berupa rencana jaringan 
prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan 
wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki 
cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten dan 
dengan kabupaten/kota sekitarnya. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Sistem jaringan perkeretaapian merupakan satu kesatuan dalam 
sistem jaringan perkeretaapian Lintas Sumatera. 

Pasal 10 
Sistem jaringan jalan dalam wilayah kabupaten direncanakan dan 
dibangun sesuai dengan kewenangan sebegaimana termuat dalam 
peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. 

Pasal 11 
Cukup Jelas 

Pasal 12 
Cukup Jelas 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Cukup  Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Pembangunan menara sesuai dengan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 
02/PER/M. KOMINFO/ 3/2008 tentang Pedoman Pembangunan 
dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, 
Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku 
tertentu untuk menjamin aspek keamanan dan keselamatan 
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aktivitas kawasan di sekitarnya dengan memperhitungkan 
faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan 
konstruksi Menara, antara lain: 
a. tempat/space penempatan antena dan perangkat 

telekomunikasi untuk penggunaan bersama; 
b. ketinggian Menara; 
c. struktur Menara; 
d. rangka struktur Menara; 
e. pondasi Menara; dan 
f. kekuatan angin. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Cukup  Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

Cukup Jelas 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
Ayat (6) 

huruf a 
Rencana dan pembangunan jaringan air minum Kabupaten 
dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan 
Masyarakat di bawah pembinaan PDAM Kabupaten. 

huruf b 
Pemanfaatan air tanah untuk air minum dilakukan secara 
bersyarat untuk menjaga kesetabilan lingkungan dan pada 
daerah yang tidak dapat dilayani oleh PDAM. 

huruf c 
Cukup Jelas 

huruf d 
Cukup Jelas 

Ayat (7) 
Cukup Jelas 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup  Jelas 
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Ayat (2) 
Cukup Jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

B3  adalah limbah yang dihasilkan oleh industri, rumah sakit 
dan kegiatan lainnya yang menghasilkan hasil buang 
membahayakan bagi manusia, habitat hewan maupun 
tumbuh-tumbuhan 

Ayat (5) 
Cukup Jelas 

Ayat (6) 
Cukup Jelas 

 
Pasal 16 

Cukup Jelas 
Pasal 17  

Cukup Jelas 
Pasal 18  

Ayat (1) 
Cukup  Jelas 

Ayat (2) 
Sempandan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan 
sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, 
yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 
kelestarian fungsi sungai. 
Sempadan sungai dapat berupa jalur hijau dan ruang terbuka 
hijau, dan dapat di kombinasi dengan ruang terbuka non hijau, 
guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan 
estetika. 
 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

 
Pasal 19  

Cukup Jelas 
Pasal 20  

Cukup Jelas 
Pasal 21 
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Cukup Jelas 
 
Pasal 22 

Cukup Jelas 
Pasal 23 

Cukup Jelas 
Pasal 24 

Cukup Jelas 
Pasal 25  

Ayat (1) 
Cukup  Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

Ayat (5) 
Kawasan minapolitan diatur menurut Keputusan Bupati tentang 
penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Masuji. 

Pasal 26  
Kawasan pertambangan diatur menurut Keputusan Bupati 
tentang penetapan Kawasan Pertambangan di Kabupaten Masuji. 

Pasal 27  
Kawasan industri besar dan menengah diatur menurut 
Keputusan Bupati tentang penetapan Kawasan Industri di 
Kabupaten Masuji. 

Pasal 28  
Cukup Jelas 

Pasal 29  
Cukup Jelas 

Pasal 30   
Cukup Jelas 

Pasal 31 
Cukup Jelas 

Pasal 32  
Cukup Jelas 

Pasal 33  
Cukup Jelas 
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Pasal 34  
.  Cukup Jelas 

Pasal 35  
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan program utama dalam ketentuan ini 
menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk 
mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah 
Kabupaten. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang 
dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun 
sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah 
ini. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Pasal 36  
Cukup Jelas 

Pasal 37  
Cukup Jelas 

Pasal 38  
Cukup Jelas 

Pasal 39  
Cukup Jelas 

Pasal 40  
Cukup Jelas 

Pasal 41  
Cukup Jelas 

Pasal 42 
Cukup Jelas 

Pasal 43 
Cukup Jelas 

Pasal 44  
Ayat (1) 

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar 
pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata 
ruang. 

Ayat (2) 
huruf  a 

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten berupa 
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. 
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huruf  b 
Ketentuan perizinan berupa 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. 

huruf  c 
Ketentuan insentif dan disinsentif berupa 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. 

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

 
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 56   

Cukup jelas 
Pasal 57  

Cukup jelas 
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Pasal 58  
Cukup Jelas 

Pasal 59 
Pemberian insentif dan disinsentif dapat melalui kajian dan 
perhitungan ekonomi agar tepat sasaran, tepat guna dan produktif. 

Pasal 60  
Cukup Jelas 

Pasal 61  
Cukup Jelas 

Pasal 62  
Cukup Jelas 

Pasal 63  
Cukup Jelas 

Pasal 64  
Cukup Jelas 

Pasal 65  
Cukup Jelas 

Pasal 66  
Cukup Jelas 

Pasal 67  
Cukup Jelas 

Pasal 68  
Cukup Jelas 

Pasal 69  
Cukup Jelas 

Pasal 70  
 Cukup Jelas 
Pasal 71  
  Cukup Jelas 
Pasal 72 
  huruf a 

Cukup Jelas 
  huruf b 

Yang dimaksud menikmati dan memanfaatkan ruang adalah 
untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan 
yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan 
sebagai milik umum.  
Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang 
ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat 
berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi 
masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan. 

  huruf c 
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Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa 
nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat 
kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  huruf d 
Cukup Jelas 

  huruf e 
Cukup Jelas 

  huruf f 
Cukup Jelas 

Pasal 73 
  Cukup Jelas 
Pasal 74  

Cukup Jelas 
Pasal 75 

Cukup Jelas 
Pasal 76  

Cukup Jelas 
Pasal 77  

Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang 
perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan 
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. 

Pasal 78  
Cukup Jelas 

Pasal 79  
Cukup Jelas 

Pasal 80  
Cukup Jelas 

Pasal 81.  
Adapun yang dimaksud dengan sanksi pidana dalam ketentuan ini 
adalah : 
1. Pidana pokok, yaitu penjara dan denda. 

Sanksi Pidana Pokok dilakukan disebakan hal-hal sebagai berikut 
: 

a. Sanksi akibat kesalahan pengguna lahan melakukan proses 
pembangunan tanpa memiliki izin . 

b. Sanksi kesalahan pengguna lahan dalam melaksanakan 
pembangunan, tidak sesua dengan izin yang telah diterbitkan. 

c. Sanksi terhadap kesalahan pemberi advisplanning yang tidak 
sesuai dengan tata ruang. 
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d. Sanksi terhadap kesalahan pemberi ketetapan izin pengguna 
lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

e. Sanksi terhadap perencana tata ruang yang salah 
merencanakan wilayah kota, dan timbul permasalahan 
kerusakan lingkungan. 

f. Sanksi terhadap badan perencana daerah dan pihak legislatif 
dalam menentukan perencanaan tata ruang kota yang salah, 
menimbulkan kerusakan lingkungan 

2. Pidana tambahan, yaitu pemberhentian secara tidak hormat dari 
jabatannya. 

3. Sanksi pemberhentian tidak hormat pada pemberi izin prinsip 
atau izin lokasi, advice planning, institusi terkait perencanaan dan 
pihak legislatif yang menyetujui recana tata ruang dan pemberian 
izin yang tidak sesuai tata ruang. 

Pasal 82 
Cukup Jelas 

 
Pasal 83  

Cukup Jelas 
Pasal 84 

Cukup Jelas 
Pasal 85  

Cukup Jelas 
Pasal 86  

Cukup Jelas 
Pasal 87  

Cukup Jelas 
 

 
 

 

 


	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
	NOMOR 6 TAHUN 2012
	TENTANG
	RENCANA TATA RUANG WILAYAH kabupaten MESUJI
	TAHUN 2011 - 2031
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	Dengan Persetujuan Bersama
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MESUJI
	dan
	BUPATI MESUJI
	MEMUTUSKAN :
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
	Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
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	Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
	Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.
	Kawasan hutan adalah kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
	Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
	Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan budidaya yang memproduksi hasil hutan, kriterianya kawasan peruntukan produksi terbatas (memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan skor 125 hingga 174), kawasan hutan produk...
	Kawasan  perikanan adalah kawasan budidaya sumberdaya perikanan air tawar.
	Kawasan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
	Kawasan peternakan meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.
	Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; wisata rekreasi.
	Kawasan industri merupakan kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah, in...
	Kawasan pertambangan adalah kawasan yang secara alamiah memiliki potensi sumberdaya alam pertambangan.
	Kawasan perdagangan adalah kawasan dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, skala kota kecamatan, dan skala kabupaten.
	Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan  secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
	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.
	Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai d...
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	kegiatan yang diperbolehkan;
	kegiatan yang tidak diperbolehkan dengan syarat; dan
	kegiatan yang tidak diperbolehkan.
	Pasal 49
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	Pasal 57
	Pasal 58
	Bagian Keempat
	Ketentuan Insentif dan Disinsentif
	Pasal 59
	pengenaan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
	pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti; serta
	pembatasan administrasi pertanahan.
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	Arahan Sanksi
	BAB VIII
	HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT, SERTA KELEMBAGAAN
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	Bagian Kedua
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	Pasal 78
	masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
	keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
	pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
	pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
	Pasal 79
	Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Bagian Keempat
	Setiap orang dan/atau korforasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga...
	PENYIDIKAN
	melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
	melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
	melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
	melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataa...
	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
	Setiap orang dan/atau korforasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga...
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